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Lf vel væri, þyrfti laiigíin foriiiáln, lil })ess að skýiíi fíá
I

eöli og aníla þcirra iEÍiiiljra, seni lijcrUoiJja íyrir almcnn-

iilgs augu. En það er hvorttvcgg^ja, aö rúmið lcylir Jiað

cklu að sinni, cnda verður slíkur forniali ckki saminn,

fyr cn safninu Vícri lokið, en við vonuin, að þetta sje aö

eins hinn fyrsti kaíli þcss. í'þcssu tilliti latum við okkur

því nægja með, að drcpa á það eitt, aö Jxissi æíintýri cru

skáltlskapur Jíjóöarinnar. J>an eru húningur hinnar ein-

ÍVildn hugíinnar, sem J)jóðin lifir og hefur lifað ' ])ar

kemur stiguiöngun hcnnar fram og hinn cinkennilegi blær,
H

scm fnisögur hcnnar cru vanar að yeríi hjúpaöar (, Við-r

líiiröirnir cru sagöir hJátt á fram án alh'nr orðamælgi cða

lilgprðítr. Hv«ö' efriið sncrlir, {)á er það mjOg ýinislcgt

anÖiigl, og sýnir {)að opl, á hvaðfl þckkiijgarsligi fjóö-

in hefur staðiö; hvaö villa og hjátru — sem núcrkallað

— hcfnr veriö rík hjá ])jóöinni. 1 Jicssu tilliti eru J)ví

œíintýrin harla markvcrö fyrir menntiinarsögn J)jóöar vorr-
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ar, jþau eru eins konar seinni tíma cdda hennar, eða

goöafræði, sem tíminn hefur lagað og breytt. Ilið illa a

hjer einatt í stríði við hið góða, en bíður sífellt ósig-

ur fyrir því. AUt er lifandi, eða^fullt af lífi; fjöll og hól-

ar eru byggöir af öndum, sem opl og einalt grípa inn í

maunlífið, og hafa talsvcrð áhrif á þaö. Framúrskarandi

Jærdómur cr eignaður yfirnáttnrlegum öflum, og með hon-

um verður allt sigrað.

. Hvað safnið snertir, getum við þess, að J)að hefur

einkum verið ókkur hugfast, að aflaga ekkert í meðferð-

inni, heldur segja það með sömu oröunum, og tíðast er

manna á meðal, eins og viÖ vonum, að hvcr maður sjái.

1. sagan, .Sclið, er raunar nokkuð öðruvísi sögð, cn bjcr

er, en við vildum ckki breyta því sníði, sem hún hafði

fengið hjá þeim, sem við fengum hana hjá. Engum hinna
h

er í neinu breytt með vilja, en J>ær eru opt sagðar með

sínu lagi í hverri sveit, og þvi getur sumum fundizt, að

pær sjeu ekki rjettar.

Kvæöin eru prentuð eptir afskriplum, $em okkurhafa

boriit í hendur. l>annig er Kúms- riddarakvæöí tckiö

eplir einu handriti norðan úr Húnavatnssýslu. Systrakvœði

er tekið eptir 2 handritum, sem bæði voru skrifuð cptir

minni, annað austur i Grimsnesi, en hitt £uður á 'Alpta-

\



ncsi. Mcssu- diktur er og tckinn eptir Iveimur handrit-

uin; aunaÖ iþeirra hafði Guðmundur heilinn Sltagrjörö

skrifaÖ, cn hilt cr óvíst hver skrifað hefur. Ljúflíngs-

niál (scm 9g cru kulluö Ljúflingsþáttur, eða Barngælur

Ljúflíngs, cöa Ljúflingsdiklur) eru einnig tckin eptir 2

handritum. Annað þcirra var skrifað cptir miuni austur í

Alúlas^slu, cn hitt handritiö Ijcði doktor H. Schcving okkur,

Jetta kvæöi hcfur líklega breytzt töluvert frá því, sem

þaÖ hefur veriö í fyrstu. I háöum handritunum var 4 er-

indum fleira, cn hjer er prentað, og })ó ekki öU þau sömu

í háðum, og var þeim kippt úr, af |)ví J)cim haföi auösjá-

anlcga veriö bætt í síðar, en kvæðið varð til. Doktor S,

Egilsson hefur sýnt okkur þann góðvilja að lesa kvæðia
j

yiir undir prcntun, og velja orðamunninn í Ljúflings-

mnlum, sem honum {jótti bezt viÖ eiga. Eptir tilvísun

hans er kvæðinu skipt sundurí 5 kafla: 1. kaflinn (1.—5.

crindi) er vögguvísur, 2. kaflinn (6.—8.) óskir, 3. kaflinn

(9.—11,) hcilrœÖi, 4. kaflinn (12. og 13.) spakmæli, og

5. kaflinn (14. og 15.) er niöurlag.

Öðrum eins æfintýrum og þessum hafa nú bæöi Danir

og Jjóðverjar safnaÖ, hvorir hjá sjcr, og þykja þau hver-

vetna mikils verð. ' Eru þau í mörgu tiUiti lík vorum, og

Bum þekkjast varla aÖ, nema þá af einhverjum smáatvik-



um, scm cru cinkenuileg fyrir J>á cða {jú l)jóö. ViÖ gcN
I

uui J)essa helzt í þciin lilgangi, að landar vorir fyrtisl

eliki fyrir J)að, I)ó við höfum safnað J)essum söguni sain-

an og birt J)ær á prenti. J>ær eru öliu freniur til sóma,

en,ósóma fyrir J)jóöina, og J)ess vcgna eru J)?er nú liomnar á

prent. En meö því að hjer cr að eins fátt citt koinið af

því, sem við höfnm safnaÖ, hvað J)á af öllu, scm til ey,

J)á er J)aÖ nú vinsamlcg og innileg bón okkar, aö meuu

bæöi leiðrjetti þær sögurnar eöa kvæöin, seui hjer eru

öðruvísi, en Jieir hafa hcyrt J>fp-r, og hœli við ol^kuv nýj-

um, scm hjer eru ekki. Ilelzt eru J)að þó sögur um

iVrnefni og Jjess konar, eða scm citthvað cru einkcnnileg-

ar, sem við biðjuni um. J)á, sem verÖa viö J)essari bón

okkar, biöjuni við, aö veita annaðhvort ulgcfandanum cÖa

okkur þann kost á viÖhótum sínuni og leiðrjettingum, eem

J)cini þykir hœíilcgur.

Ucykjavík, 16. dag janúarmánaÖar 1852,

3J, Gvimsson' J' Árnason.

, Pr e7iiv illur,

3. bls. ð. linu aÖ ofau: þessum. fyrír })essum,. GO. bls..

13.1. að neðan: skoða f. stoÖa. 77. bls., I. I. a. n.;

liáu í. bún. 99. bis. 3. l a. n,: 109 f. 199,
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1. S e li b.

tegar vj^r ríöum austan um Lyngdalsheiöi

vestur á ^Þiwgvöll, J)á ríöuni vjer upp hjá 5i*asa-

^orgum. $ar koma saman lönd f)eirra bæja,

^emh'ggja umhverfis að heiöinni. $arerheiöin

'*9est, og niá fiaöan sjá víðsvegar um Árness{)ing,

Jíaöan sj«st Jingvöllur, Jingvallavatn og Al-

^^annagjá. Er liún dimm ílits ab sjá, og eins

^g varnarveggur vestan til viö ^ií^gvöU. Hrafna-

8já sjest eigi hjeöan; þvi sá harmurinn erhærri,

^ ^eni nær er. Hjer er ekki óskenimtilegt aö vera,

l*egar logn er á vatninu á- morgnana og fjöllin

'^koöa sig í {)vi háöumegin, eins og 1 skuggsjá,

ólík eru þau nú {íví, sem þau voru þá, er

[»au kváöu undir lögsagnir- frelsishetjanna á

$ingvelli. Skógarnir eru horfnir úr lilíöunumj

runnar á þá sandskriöur. Sólin gyllir reynd-

^i' tinda þeirra enn, en vatniör minnir jþau á,

1
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hvað þau hafa mist. Hjeftan sjest og tílfljótS'

vatn, sem rennur suftur úr ^'"öVallavatni^ Ja
Alptavatn Jiar suöur af, en Alptavatn rennut

aptur um ós {)ann , sem Arnesingar kalla Sogi

suður i Hvítá að austanverðu við Ingólfsfjall. ]Þí* *

kemur Hvítá úr landnoröri, og sjest bera í hana

hjer og hvar milli holtanna. líim kemur fram

fyrir noröan Vörðufell pg krækir suður fyrir

Ilestfjall, og rennur fyrir sunnan Ingólfsfjall;

þar hverfur hún sjónum vorum, en þá verðurj

oss litiö upp á Ingólfshaug, Jiar sem Ingólfuvi

lanclnámsmaður á að vera Iieygður. Fyrir norð-

.

an oss sjáuni vjer Kálfatinda, og eru J^rír

þeirra hæstir. $eir rísa upp samhliða og eru

víÖir vellir umhverfis þá aö neðan. Jað erii

Laugarvatnsvellir, })ar sem Flosi fylkti liöi sinu,

áður en hann reið á Ji^gvöll. Nú ríðum vjer

vestur eptir heiðinni, og sjáum {^ar ekki annað,

en gráan mosa og stöku graslaut á milli hól-

anna, sem allir eru lágir og flatir aö ofan. Ilall-

ar f)á ávallt jafnt un3an fæti, f)angað tíl vjetj

komum vestur af heiðinni. ^ar komum vjer 5

brekku eina, sem Dript heitir. Hún liggur

• vestan og norðan í heiðinni, neðan frá Kaldár-

höíða, sem stendur við ósinn, sem rennur úr^
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Jingvallavatni í Úlíljótsvatn, og nser iiorðiir

^ndir Laugarvatnsvöllu. Hana niá gjörla sjá
' af austanverfiri Mosfellshei?)i. 5essi brekka
skilur Lyngdalsheiði frá ^ingvallahrauni, og
.Gnnisnesiö frá ^ingvallasveit. 5egar vjer ríft-

nú vestur umbrekkuna, sjáum vjeráhægri
hönd vi5 oss húsatóptir. — Jeg ætla nú aft

segja saniferðamönnum niinum dálitla sögu af

tó])tum þessumír og skulum vjer á meðan setja

oss iuður í hrekkuna og hvila oss.

I fyrndinni var hjer selstaða bóndans' í

Kaldárhöföa. Solveig hjet dóttir hans, kvenna
fnðust og vel að sjer um alla hluti; hún var

i selinu, Einn morgun sat Solveig úti undir

selveggimm. Veöur var hlýtt og heíöríkt lopt.

Brekkan var allfögur, og uxu í henni alls koii-

ar blóm. Solveigu fór að lengja eptir smala-

niannij og gekk upp k hrekkuna til þess aö vita,

hvort hún sæi ekki til hans. En 'er hún kom
iipp í miðja brekkuna, veit hún ekki fyrri til,

maöur rauöklæddur stendur viö hliö hennar.

Hann var forkunnar fríÖur. Hann yröir á hana

^Ö íyrra bragöi, og segir : „Sæl vertu, fríöa

íjmey! Jeg hef sjeÖ í)ig á hverju kveldi og



„hverjum morgni, fiegar {ni hefur gengið á kví-

„arnar
;
jeg hef gengíð viö hlið þjer, en{)u hef-

„ur ekki orbið {)ess vör; fvi f)ú sjer ekki, nema'

5yþað niannlega. Jeg hef opt setiö hjá þjer á

„kvehlini brekkunni, og tafið fyrir f)jer. Mennirn-

„ir vita ekki, livað í loptinu og i hólunum hýv.

„5íið eru ekki einungis lifantli yerur á yfirborði

„jarðarinnar, heldur og í loptinu og i miðju
' „skauti hennðr. Eöa heldur þii, að allur þessi

„ómælandi geimur sje til einskis gjörður af al-

„föður? En hvar sem hfið er, f)ar er einnig

jjástin. Hún sigrar menniná, og hún sigrar þær

„verur, sem máttkari eru en mennirnir. Hún á

„sjer eins staö, og f)róast eins innan í hólunum,

„eins og utan á f)eim. Húnf)arfekki við yls sólr

„arinnar; f)ví hún er sjálf sól; hún f)arf ein-

„ungis andstæði, til f)ess að hvíla á." — Sol-

yeig varð ekkert hrædd, en f)að var eins og

liún gleymdi sjer ökhnigis, og hún vissi ekki
|

fyrri til, en hún lá í faðmi rauðklædda mannsins.

5á raknaði liún viö, eins og úr draumi; og ást-

in, sem hún hafði áöur gjört sjer mjög óljósa

hugmynd um, hafíii nú gagntekið hjarta hcnn-

ar. Maðurinn hvarfj og hún var ein. Henni
fannst, eins og sig vantaði eitthvaö, og sökn-

k

I .



uður f)rýsti að brjósti lieniiar. Smalinu var

kominn á kvíarnar, og haföi hún ekki oröið •

vör við, þegar hann kom. .

Eptir í)etta heimsótti rauðklæddi maðurinn

hana opt, og sat hjá henni, en enginn vissi af þvi,

nema J>au tvö ein. En svo fór, að Solveig átti

barn í selinu, og sat rauðklæddi maöurinn yfir

henni, og haföi barniö á burtu með sjer. Eins

vitjaði hann hennar samt eptir og áður, á með-

an hún var í selinu . . ,

Eitt laugardagskveld var sólin aö renna

til viöar, og sló þá gullroða á jaðrana á skýja

hólstrunum, sem voru aö hnappa sig saman í

loptinu. Himininn var f)ungbúinn og leit regu-

lega út: J)okubeItin liöuöust um fjallatindana.

Fjeð var aö renna lieim á kviarnar á bæ l^eini,

sem heitir á Villingavatni i Grafningi. Hús-

freyja sat á bæjardyra - þrepskildinum og var

að lyppa og skemmta bóuda sínum, sem
Var að kurla við úti á hlaöinu. 5etta var Sol-

Veig og bóndi hennar. 5á voru liöin 12 ár

frá atbuvöi t^eim, sem áður er frá sagt. „Hvcrn-

wig ætla veðrið verði á morgun, hjartað mitt,''

segir Solveig, „mjer s;ýnist hann líta svo re^u-

jjlega út?" „5að er ekki aö vita," segir
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bóndi, wnijer fykir líklegast J)að ver&i stormur

„á útnorðan.'* „Ósköp geispa jeg," segir Sol-

veig, ^eg held það sæki einhver aö mjer."

„^ig er líklega fariö aö syfja, gó&in niín," segir

bóndi, „og f)aö mun vera öU aösóknin." »Nei,

„taktu eptir,^ segir hún, „hjer kemur einhver í

„kveld." Bóndi stendur f)á upp og liættir að

kurla. Honum verður litiö út í túniö og sjer tvo
I

menn koma. ^J^g held J)ú ætlir að segja satt,

„góöin niin
;
þarna koma tveir menn gangandi."

Mennirnir komu nú í hlaöið, og var annar rosk-

inn, en hinn ungur og efnilegur. Undir eins

og Solveig sjer þ'á, hleyi>ur liún inn i hæinn

og skilur e])tir lár og lyppu; svo mikiö flýtti

hún sjer. Gestirnir báöu bónda aö lofa sjeraö

vera, og það fengu f)eir, Ekki Ijet Solveig f)á

sjá sig um kveldiö. Um morguninn fóru hjónin

til kirkju, og ætluÖu aö verji til altaris. Jau
kvöddu.allt heimafólkiö með kossi, og báðu

f)að fyrirgefa sjer allt, er þeim heííi á orðið,

eins -og f)á var siöur til, og lengi hefur veriÖ.

Siðan fóru f)au á stað. £n er f)au komu út i

túnið, spyr bóndi Solveigu, hvort Imn hafi kvatt

gestina. Hún sagði f)aö ekki vera. „Farðuþá

5,heim aiítur, elskan mín," segirhannj „og gjörÖu
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íj^að, og breyttu ekki út af gamalli venju guð-

whrðeddra manna," „$essa mun þig lengi iöra,*

^egir SolveigjOg fer heim grátandi. Bóndi beið

faennar stundarkorn, þangað til homim leiddist

^ptir henni, f)á fer hann heim. Finnur hann

{>á Solveigu í faðmi hiiis eldra komumanns og
Voru fíau bæði örend, en pilturinn stóö grátandi

^PP yfir í>eim. Sagöi hann þá bónda alla sög-

Hna, eins og faðir hans hafði sagt honum hana.

ISú er seliÖ í auÖn og brekkan moldriihnin. Fjeö

h^\t h5 lirciða sig tim hlíÖina, og sjaldan kcmuc
smalinn þar, af {)ví að hann eigi þar von fjár síns,

' 'ieldur til þess a5 ganga um í selinu og hvila sig á

(óptarvegg^jununi, áður en hanii fer up|i á heÍÖína, sein

fíung fyvir fótinn af mosanum, og, ef til vill, til þess

vita, hvort hann verði ekki var við huldufólkiÖ í

^>»'ekkunni. En svo má hann standa upp aptur af sel-

^^eggnum, að hann sjer þaÖ ekki. j^egar hezt. lætur,

hoyrjf hann aö eins áraglammið hjá huldufólkinu, j^egar

í>«'ið raer út á vatniÖ, og fagnar hann því mjög; fví þaö
Veit á góða silungsveiÖi í vatninu«
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2, Róms - riddarakvæöL
1. J)cim guð veilti vaid og fræjð,

veraldarauÖ og fulla nægd

,

þótti ei á þessu liægð;

því mun sæmdin verða lægð

,

mótgang Iiljóta mæta oður missa frægð.

2. Fáheyrð saga fyrir mig koin:

frœgur greiíi sat í Röm

,

alls liyns átti auð og blóm

,

eignast vill því riddaradóm; ^

við gröf drottins vcitist lýð sú virðing fróm.

3. Húsfrú greifans haföi frjett 1

háskaför, sem á var setl:

„J)jer hafið auð o^ hánn rjetl ; |

hver er }>örf á riddarastjett?

"

Ferð hans þessi fjcll því eigi frúnni Ijetl.

4. Ilann hírti ckki um hennur svar,
'

heiman bjost og stje á far;

hjelt í haf og hraktist Jjar,

hittu skipið víkingar,

hcrtckinn af hciðnum kóngi í haldi var.
'

Ærna fjckk hann auðnu skarð,

eigu hans fjell í kóngsins garÖ; '

daga hlaut að draga arð

,

dvöl um ár í þrældóm varð ; '

i

hann sá það gjörla, að settist fyrír hann sjáfar barð*

6. Knjefall ,
vcitir kóngsins fót,

|
* Itaupið býður lausn á mól; ,

'

(

andsvör fjekk hnnn íll og íljót:

„utan komi hjer þín snól,

fyrir fjo og bænir fær þú aldi'ci frið og bót".

. 1
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7.

8.

9.

10

11.

rö
12.

Fyrir kóngsins fangavörð

fram bar sína ráðagjörð

;

hann Jjet ei laun í lofun spörö:

„IjáÖu mjer mann í scndiföv,

Yil hann senda vorri frú á valsUa jörö.

Brjef lians tók, sá bcra kann,

hurtu gekk og hafskip fann.

Vaknr knör í Valland rann;

vífið greifans hitti hann;

hún opnar brjef, sem ort haföi hennar ciginmann

Gremst í hng, þá greifans nauð

glöggt ðkilur; til lausnnr bauð

ríkið silt og allan auð,

Gptir vildi standa snauð;

á hciðið land og hafskip segist hciman truuð.

Aptur sendi annað brjef : /

„yðar brjef cg fcngið hcf;

til frelsis yður utan cf »

auð og ríkiö viljug gef

;

'lirædd við sjó og heiöið lið því heima lef".

Bruðurín jþakkar brjcfarekk.

Burt til skips hann síðan. gekk,

byr {ió ckki fljótan fjekk.

fljóðið hugsar heim við bekk,

hvernig greifa hjálpa kynni hoU og þckk.

Hún kringskar hár og krúnu bjó,

ktipu cins og munkur dró,

og hörpu geðlega sló

geysi vcl, svo líver niann hló;
.

^t\nn sína engum sagði áður {)ó.

1
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13. Eplir da^a fjögra frest

lcrðast burt, sem munkur Ijezt;

auslmenn fagna góöum gcst,

gígja var við síðu ícst,

Itóngsins hofmenn kórsveiií þennan kvöddu bezl.

14. „Hjá kóngum er þjer, herra, hent,

hörpulist er mikil Ijcnt;

i liöllu J)á þu hefur Iijent,

pu hlýtur kaup í staðinn tvennt";

fróma brúði fengu sjena ci fyrri kennt.

15. Kvendið þakkar kóngsins svein,

kæn þeim ráðum játar sein;

sem munkur, hvílir ætíð ein,

í orðum, sið og lifnað hreín;

Ijct f haf og sjúla fann mcð sæmdar grein.

16. Urjefamaðurinn birtir frá,

brúðurin vilji ei greifann sjá.

Hofmenn kóngsins hana smá;

hann tók brjcí og las I)ar á:

„ei kom frúin, út mun liann lausn [yyí aldrei fá".

17. Munkur kynnist kóngi brátl,

kátur skemmti síðan af inátt,

gígju Ijet hann ganga hátt,

góðan framdi hurpuslátt;

í höllu var þá Jiciðnu fólki heldur kátt.

IS. Spilmanns þcssa samhljóð söng

sæt og margs kyns kvœðaföng;

stillír þótti stund ei löng,

staða varð um munkinn þröng,

"ílykklist þangaö fólkið margt, svo fylltust göng.
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Víojileik munksins furÖar fyrst,

fegurð aWa, prif'ði og list,

sælu hefur i saluum gist;

hun sat hjii kóngi og var ei tvist,

,
gat J)ó hvergi greifuun sjeð í góðri vist.

Viku síðar út á skóg

einn gcngur, sá forðast róg;

cymd og hryggð í hjarta smó,
kitti hanu grcifann uudir plóg;

þögul hugsar: „þig að leysa þraut er nóg".

Harkav hún af sjer hryggð og fáv,

heim á slotið aptur gár; -

máuuð hcilan munkur klár

. milding þjenti síö og ár;

orðlofs hciddi, það andsvar grciddi öðling hár

»Viljið þjcr, hcvra, halda heim,
~ lijá nijcr þiggið auð og-scim,

nægða nóg af Kínar eim,

vauð gulls kóróna fylgi þcim;

mcð ást og gáfum allvcl farið yíir gcim".

KvendiÖ scgir: „khiustraþjón

kann ei þiggja auð njc frón;

öðiing, veit nijcr oina hón:

á akri bar mjcr fyrir sjón,

valskuv maður, sá var minn lengi vinnuþjóu".
^4. Gramuv kvað þetta gjarnan veilt,

greifa væri frá plógi hlcypt.

Áðuv hufðu hauu alliv sncypl,

úii vav uú kóngsins heipl:

))þeim spilmauni þakka átt, cr þig hefur keypt
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25. Munkur þakkar pessa gjöf,

{)aðan býst fyrir utan löf.

Skjótan byr fjekk skikkju vöf,

skundaöi svo frú uin höf.

En kappinn {)essi kcpptíst saint að Kristi gröf.

26. Fátœkt var hans ferðalag,

fremur gckk honum alU í hag:

við helga gröf fjekk heiÖurs plag,

heim kom eptir margan dag,

hústrú sinni hermir allt af harmaslag.

27. Frjettu œtt- og ást- menn hans,

að aptur væri kominn til lands;

fagnar grcifa múgi nianns,

mektuga vcizlu prýddi danz,

sat þar rósa - refla rein við síðu riddarans.

2^. Ilann sagði margt af sinni för,

svo þrældóirii og lausnargjöf;

„hústrú mín var hcimn spör,

hirti hún lítiÖ um mitt fjör";

grafar sæmd og greifinn munksins grcindi svör.

29. „Hvcrnig kunni jeg, herra kær,

hætta mjerí ferðir þœr;

hciðri bar að vœgðum vær

,

voði hafs ci þótti fær, •

'

í helju kjöri mig, beldur en vera heiðnum nær"

30. Hann deilir á sína dýru frú:

„dyggðir þíuar reynda jeg nú,

J)ú Ijczt þjcr nægja mitt lystugt bú,

lífinn niínu ci varstu trú

,

munkur frómur mjcr var hollur meir en J)ú",
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.
ílonum rjcð annsa hirðin teit,

j .

«0 hlaupið heföi úr þcssum rcit:
»nálft missiri, seni hvcr mann veit,
»varf hún hurt í aðra sveit;

*

32 p
""^^ IJicyini hvorki er yður holl nje neyt".

* Gekk úr höllu gullskorð svinn,

I

geymdan tók upp hpnin<rinn,

f
J^át

meÖ gígju kom þar iun;
«ya(Idi alla munkuriun,
hörpu sló hann, hinum tók aö Iiitna um kiun.
(íreifa varð í geðinu kátt;

gJörla skilur hunn I>ennan hátt:

»hældi jcg fyiri hörpuslátt,
'iofliðinu sagði hrátt,

134 I>essi fjekk lífi mínu lausn og sátt«.

I

• SaPmdarkvinuan svaraði hert:

;

'jsjálf hcf jeg það, herra, gerl,
i *»^»pu «Ió jeg í höllu I)vert, .

í ^''ð heiðinn kóng J^ú kviltur ert;'

^35 spilinanni l)akklátur og þarfur sjert".

! • ^jellu gestir fram á knjc,

,

scm fyri-i ijá,.u róg og spje;
»»m Ijet þeim gjarnan lauin í tjc.
l-ofuð niest í virðing sjc!

-
HíDrri veröur heiður og dyggð, cn hcfð og fje.

' Smian um SíJfrúnarstada Skeljimg.

,

Skeljungur hefur niaður heitið. Hann var

'

"i'ðamaöur bómlans á Silfrúnarstöðum í Norð-



urárdal. Skeljungur var mikiU maöur vextíj

ramur aö cifli, grályndur í skapi, og [)ótti illuf

viöureignar. Gætti hann sauða bóndans að selj'

um þeim, er Bessakot heita, fram á dahuimj

og gekk sí&la frá |)eim á kveldum. Já vortí

haldnar glímur á Eireksstöhum imdir Skjaki-

breiö, og var mönnum boöið til glinmnnar uni

allt land. Lagólfur úr Siglufirði gekk til glím

unnar, sem segir i sögu Báröar SnaefelLsáss (10<

kap.). 5á er Lágólfur kom aö sunnan, hittust

þeir Skeljungur, er hann kom frá sauöum, á

eyrunum fyrir sunnan Silfrúnarstaöi. 5aö vaf

síðla dags. Skeljungur bauö Lágólfi til glímuj

en hann vihli ekki skorast undan, f^ótt haniv

væri göngumóöur. Jeir gengust aö fast, og'

uröu sveiflur miklar. Mæöist Lágólfur fyr, jþvL

hann var göngumóöur og ferölúinn. En e4

Skeljungur finnur þaö, aö Lágólfur tekur að

mæöast, hefur hann Lágólf á lopt, og ætlar aö

bregöa honum til sveiflu, en í {>ví gekk fanga-i

stakkur Lágólfs í. sundur. VevÖur honum j[)á[

laus höndin. Snarast Ijann þá uijdir Skeljung,

og bregður svo hart viö honum mjööminni, aP

Skeljungur er f)egar allur á lopti. Svífurhann^

{)á niöur fall mikiö, svo að sundur gengií báð'
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lærleggírnir*. Lágólfur Ijet þar Skeljung
^ptir liggja og gekk braut. Kom hann á glugga
^ Silfrúnarstöftum, og kvað visu þessa:

Við sauðamann á Silfrastö&vmi glímdi

Lágólfur, og braut hans bein,

bar Skeljungur vel sitt mein.
Heim gekk Lágólfur um kvehliö. Menn fóru
ffá Silfvúnarstö&nm um nóttina aö leita Skelj-

^'ígs, en gátu ekki funillö hann, þvi myrkt
^ar oröiö. Um morgiininn hófu menn leitina af

^^Sjn, en fmulu ei Skeljung aö lieltlur. Viö þaö
^^vöu menn nú varir, aö Skeljungur lá ei kyr.

HafÖi hann aptur gengiö og fariÖ í Iielli nokk-
^iii) fram í fjallinu, er Skeljungshellir heitir, og
^ift hann er kenndur. Nú er hruniÖ mjög fram-

af hellinum, og er hann ei nema smuga ein

lítil. Ekki varÖ mein aÖ Skeljungi |)aÖ sumar.
•^ú líöur veturinn hinn næsti frani aö jólum,

'^S varö litiö cöa ekkert mein aö Skeljungi.
l'^n varir hóktust sauðamenn veröa viö

'*ann, og hugöi bóndi, aö haö væri liræösla

og hjegómi. En jólaaptan kemur sauöa-

ínaöur ekki heim. Ferst það fyrir áð leita

l^gns^m nóttina. Morguninu e])tir var hans

Hjcr segir ööruvísi frá í isögu liáröar, 10. kaj).
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leitaðj og fannst hann f)á í skriðu þeirri, er

Hellisskriöa heitir, og liggur niður frá Skelj-

ungshellL Lá hann |)ar dauður, og var brotið

hvert hein i honuni. Bóndi lætur (lysjá liann,

og fær annan sauðamann. Níi líður {lað ár fram

að næstu jólum, og ber ekkí á Skeljungi. En
jólaaptan íer á sömu leið og fyr, að sauÖa-

maður kemur ekki heim, og fannst hann dauö-

ur um morguninn nokkru heimar, en hími fyrrí.

Mikiö mein {)ótti bónda aö um sauðamanna-

dráp sitt, og fáir vildu nú verða til aö gæta

sauða hans, en {)ó fjekk hann hinn {^riðja, og

fór allt á sömu leiö og fyr. Um vorið ræður

liann sjer hjúj en fær nú engan, sem vill gæta

sauöa hans, og liður svo af suniarið. Um
liaustið í rjettum kemur til hans maður. Sá

kvaðst Grímur heita. Hann skorar á bónda til

veturvistar. Bóndi gjörir honum köst á {)ví,

ef hann vilji gjörast sauðamaður hans. Grímur

spurði, hvort {)ar væri nokkuð vandhæfi á, er

hann helði enn eigi ráðiö sjer sauðamann.

Bóndi kvað svo vera, og sagöi honum, hvernig

fariö liefði xun Jíina fyrri sauðamenn sina. Grímur

kvaöst {)ví fúsari að gjörast sauðamaöurhans^ sem

{)ar væri meiri {)raut viö. Tekur nú Grimur við
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^árgeytnslunni, og líður svo fram að jóluní, aö

^igi ver&ur vart viö; Skeljung. Jólaaptan skil-

Gríniur viö sauðina löngu fyrir dagsetur, og

gengur heini. Líður svo fram aÖ háttatima, að

^kki verður vart viö Skeljung. Fólk allt svaf

i skála einum miklum fram í bæninn, og voru

útidyr á skálanum^ og [)il ramgjört framan undir.

Grímur legg^tniöur utarlega í skálanum, þar sem
hann var vanur aö sofa, en fólkiö allt innar frá.

^i'ímur haíbi uhlungshúö mikla yfir sjer.

^egarað leið miðri nóttu, vökiiuöu menn í skál-

^num við dunur miklar pg dynki, veröur jþá

fólkiö hrætt mjög og grúfir sig níöur. Fœrast
íiú dunurnar nser, og er f)etta Skeljungur. Hanu
kemur aö skáladyrum, kiiýr fast hurðina, og
íiriiidir henni upp, Skyggnist hann ])á inn um
^kálann, og sjer, livar Grímu^r er. Tekur hanu
Í>á til húöarinnar, og kippir að sjer, en Grím-

^r hjelt í á móti, og spyrndií þiliö. Toguöust

^eir nú um Imðina, uns undan gekk {)iliÖ allt.

Grímur snaraÖi j[)á undir sig húðinni, og Ijet

Skeljung (traga sig á henni frá bænum, þar

^^1 er þeir eru komnir a hæö nokkra skammt
í*aðan. $ar stóð steinn einstakur á hólnum,

tók meöalmanni í öxl. Sleppir þá Grímur
2
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húftiniii-og ræðst að Skeljuiigí. Takaþeir fang
sanian, og verða nú sviptingar niiklar. Finnnr
Grímur |)aö sjíjótí, aö eigi liefur liann aíl vlð

Skeljung. Bregönr Iiann Iionuih [m til snið-

glímu, og kemur Skeljungur niíjur fall mikiö

á liöfuöið. Tekur þá Gn'mur sverö sitt, og ristir

reip af húöinni, en borar þrjú göt á steininn.

]Þar dregur liann reipiö igegnum, og bindursvo
Skeljung })ar við. Fer hann síðan heim, og
œtlar aö sækja elcl til aö brenna drauginn. En
þegar hann kemur aptur, er hœði steinninn og
drauguriini horfinn. íykist hann nú vlta, að

draugurinn mmii haía haldið fram eptir dalnum.
Gengur hann fram dalinn/í)ar til haimkem-
ur á hól annan, sem nú heitir Skeljungshóll.

5ar íinnur hann drauginn, og brennir hann til

ösku. Tekur siðan öskuna og kastar henni í

SilungapoII, sem var skammt burtu* [)áÖan.

Sníinníiin cr enn á Sktjljungshóli, oj; sjiíst tvö giit-

in, en hift þriðjíi se^jíi meiin nh sje sokkiö í jörÖii nift-

nr. Steinninn er tlatvaxinn nokkuð og allaniíup. Avahir
er híHin til hliðíinna. J^að, sein upp úr jiirð steiulur,

leknr svo sein í nijöðin á rneðalnianni. Göiin ern hvort
niöur undíin Öðru, og langt hil á niilli. eru cins og
J)fm væru boruð með nafri, og svo viö, aö íveim fín<ír-

nm má stinga í f)an. Ei er hann meira en dönsk alin

á ^ykkt., en töluvert er hann lengii á breiddina.
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J)a5 vita menn, að Norðnrá, sem rcnniir cptir daln-

inn, hefnr íiÖur rnnniÖ niiklu veslítr, en nú rennur hún,

en þaÖ var kvísl nr henni, scm Grímur kastaöi í iisk-

nnni. ^ar or nií aðalfarvegrir áriíniar, og cr sagt, að

Silunj^apollur hafi þar verið hylur i- kvíslinnl, iVam und-

an Skeljungshóií, sem nií er s!rení>urinn í ánni, Sagan
segir, aðallnr silnní^ur haíi |)á drcpizl i hylnnm, cr ask-

an kom í hann, cn tveir silungar hafi orðíð úr uskunní,

háftir svartir að lit. J)aö cr oj; sa2;t, að annar þeirra

hafi cinliverju sinni verið veid.dur. Var hann skor-

inn í sundur í marga hluti, en skreið jafnóðum saman
aplur.

,4, B ar n cif o s s,

5aö er sagt, að eptir l^ah aö Músa-Böl-
Verkur í Hraunsási veitti Hvitá í gegnum ás-

inn^, liafi verlö steinbogi á ánni sjálfgjörður.

Einu sinui bjó í Hraunsási kona ein göinul og

forn í skapi. Hún átti tvo sonu stálpaða. Emn
sunnudag fór líún og allt heimafólk liennar til

kirkju upp aö Gilsbakka, f)ví þangað átti |)á

Hraunsás kirkjusókn, svo að enginn var eptir,

heima, nema sveinarnir. Móðir þeirra tók þeini

Vara fyrir aö fara frá bænum, á meðan hún

vaei'i i burtu. En þegar fólkið var farið, reik-

uðu sveinarnir upp á ásinnj og rjeðust þá í að

Landn. Kh. )813, 67. hU. .

2*
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faraáeptir kirkjufólkinu, þvi þeir sáu tilþessí
hópum fyrir handan ána. Jeir gengu nú að
steinboganum, en hann var mjór og hátt nokk-
uð frá vatninu, en foss var undir honum. Svein-
arnir tóku f)á höndum saman og leiddust iit á
bogann. En þegar J)eir voru komnir útá hann,
varð ííeim litið niður fyrir sig i iöuna, og f)á
sundlaði þá, svo f)eir fjellu út af boganum of-
an í ána. — Jegar fólkiö kom heim, fundust
sveinarnir hvergi. Móðir þeirra ]jet leita
þeirra, en það kom fyrir ekki. Frjetti hún þá,
hvernig á stoð; því einhver hafti sjeð til svein-
anna, en orðið of seinn til aö lijálpa þeim.
Reiddist f)á gamla konan, og Ijet höggva stein-

bogann af ánni, með þeim ummælum, að þar
skyldi enginn framár lífs yfirkomast. Fossinn
er síðan kallaður Barnafoss, — Móðir svein-

anna hjet f)ví nú, að hún skyldi gefa þeirri

kirkju jörð sína Norðurreyki, sem þar ætti sókn
að Hvitá, er likin rœki áland, en þeirri kirkju,

sem þau yrðu grafin við, skyUli hún gefa
Hraunsás og ^Húsafell í legkaup. Nokkru
seinna rak lik sveinanna á land Jyá Norður-
reykjum, en það var í Reykjahohssók«. Svein-
arnir voru jarðaðir i Reykjaliolti, og fjekk því
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Beykjaholtskirkja allar jarðirnar, og á Iiúnþær

enn í dag.

Sé Jón BlurtL

Einu sinni í fyrndinni bjó ríkur. bóndi í

Siöumúla í Hvitársíöu. Hann átti dóttur eina

afbragös væna og fríöa. IMargir urðu til að

biðja hennar, og J>ar á meðal bóndinn á Sleggju-

læk í StafhoUstungum ,
og bóndasonurhni á

Próðastöðum. Lauk svo, að bóndasonurínn á

Fróðastöðum varð hhitskarpastur, og var honuni

föstnuð konan. Síðan var brúðkaupsdagur á

kveöinn og ^öhiienni bpðið til veizlunnar,

Sleggjulækjarbóndanum sveið þetta mjög, og

Qekk hann mann einn, sem boðinn vartil veizl-

Unnav i Siðumúla, til þess aö vega brúðgumann.

Sá er nefndur Jón, er til fiessa varð. Jón v^r

Ujaður hraustur og djarfur. Hann fór nú til

lioðsius, eins og aðrir, og Ijet á engu bera. Leið

svo að kveldi, og stóðu menn upp frá borðum.

Skuggsýnt var yiö stofudyrnar, og stóð Jón f^ar

og beiö {less, að brúðguminn kæmi út. En er

liann kom, lagöi Jón bann í gegn meö sveöju,

hann h'afti baft hjá sjer. Fjell {)á brúð-
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guniinn tlauÖur niöur og ílaut í blóöi sínu. Jón
tók þegar á rás, og var honum veitt eptirför.

Hljóp Iiann f)vert niöur völlinn og ofan aÖ Hvítá
og f)ar að hemii, sem hún fellur í gegnuni ás
einn milli liamra tveggja. Eigi hikaöi hann
f»ar viö, heldur stökk hann yfir á klettunum,
og eru f)aö nú 16 álnir danskar á milli f)eirra.

Er þar straumur niikill í þrengslinu, og kalla
menn þaÖ KláíFqss. SyÖri hamarínn er læori
miklu, en hinn nyröri, og á f)aö aÖ hafa Ijett

Jóni hlau|»iö. — Nú er aö segja frá boösmönn-
nm, aö f>eir treystust ekki tii aö stökkva yfir

ána á eptir Jóni, nje heldur til þess, aö leita

lians nieira um nóttina; f)ví þá var skuggsýnt
oröiö, Daginn eptir hófu f)eir leitina aÖ°nýju,
en fundu þó ekki Jón. Hann var alvegslopp-

inh úr Iiöndnm f^eírra,. og æthxöu menn síöan,

að hann mundi hafa kómizt á skip og fq^riö ut-

an. En eptir víg f)etta var hann ætið kallaöur
Jón Murti. —

En f)að er frá brúögumanum aÖ segja, að
hann dó f>egar í höndum boösmanna f)eirra, sem
yfir honum stumruöu., Var hann síöan grafinn

að kirkjuimi í Siöumúla. Ilafa menn f)ar enn
til s^^nis legstein hans, og liggur hann' beint fram



undan kirkjudymm. Hann er rúm hálf þrifija

alin a lengd, ávalur fyrir báöa enda og iílatur

aft ofan. Einhver liögg eru í f)á hlift á stein*

inum, sem upp snýr, og á J)aj^ a5 vera manns-

mynd ofan að hrjóstum, og sáriÖmeð blóðlækj-

unum. Ekkert letur er, nje lítur út fyrir aö

hafa veriö nokkurn tíma á steininum.

^p^ar þelfíi varÖ, se^jii nierin, að Iiver liufi verið

vestur á mel {)f>.iiu fyrir utan túmíS í SííSumúU, sem heitir

Strittinielur. j^íir ern nú Ijvítleitar hellur, en enirinn

hver. Kom af {jvi, aÖ Inn hlóðstorknu klæM hrúð-

gnmans voru þvejrin í liverinn, og fluttl hann sig þá,

koin upp snögiTVfist, eÖa hvitdi sig, í laugunum 'í SiÖu*-

múhi, eíi hvarf þaÖan aplur, og er nú hinn meir! hver-

inn á lUu'ðarhaki fyrír sunnan ilvítá. En {laÖeralmenn

trú, aö,ef saklauss manns hlóð er þvegiö í laug eÖa hver,

{)á ílytji liann sig þegar á hurtu. er })aÖ ekki ætíð

orsökin til {)ess, að hverir ílytji sig.
t

ff. Ilalla bóndadóttir.
>

Einu sinni ' fóru margir Skagfiröingar á

grasa^all. Voru þar bæöi karlar og konur, og

lágu {)eir við tjald suöur á lieiöinni. Ein af

stúlkunum hjet Halla. Hún var dóttir bónda
eins í Skagafnði. Var liún fríð sýnum, og á
tvitugs aldri. Svo bar við, að hana syfjaði mjög
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i einni göngunni, og lagði hún sig fyrir á rúst
einni, en fólkið var þar i kring, Bað Mn kvenn-

aptur. Halla
sofnaðiskjótt,en j)oka var mikil. $egar Halla
vaknaði, sá liún engan niann, og varð hún þá
hrædd, og ætlaði að hlaupa til grasafólksins,
en hljóp í allt aðra átt. Fór hún svo lengi.
Kemur þá að henni maður riðandi, Hann var
mikÍU vexti og þreklegur. Hann spyr hana,
því hún sje ein. Hún segir, að þeir, sem hún
sje með, sjeu skammt f)aðan:

. „eða sástu ekki
^jfólká leíð l>inni«? „Jú«, segir maðurinn, „það
„er skammt hjeðan,^ og er jeg að leita að hest-
„um, sem struku frá mjer; Jví jeg er hjer líka á
„grasafjalli. Viltu ekki% segir hann, „að jeg
„fylgi þjer til fólksins"? „Jú^ það vil jeg%
segir Halla. „Seztu I)á á bak fyrir aptan mig%
segir aðkomumaður. Halla vildi það ekki; fví
henni stóð stuggur af manninum. Gekk hún
svo með honum stundarkorn. SagÖi hann

J)á,
aö hún skyldi koma á bak með sjer, svo f^au
yrðu fljótari. Halla Ijet {)á til leiðast, og sett-

ist á bak hjá manninum, Hleypti hann þá hest-
inum og reið slíkt sem af tók. En er langur
tími vai- liðinn,

^
segir Halla, að sjer {íyki æöi



langt til fólksins. Maðurinn segir, að það fari

íiú að styttast, Ljet liún hann {)á ráða; því

hún sá, að hjer var eigi til góös að gjöra. Riðu

í>au SVO5 jþar til er fiau komu i dal nokkurn

Gigi alllítinn. ^av sá Halla bæi mavga, og

^inn mestan. ^angað hjeldu ^au. Jegar |)au

komuihlaöið, stigu |)au af baki, og gengu inn.

Var J>ar margt manna fyrir, og J>ar á meöal sá

hún menn tvo unga og vígamannlega. Segir

f>á maðurinn, sém haf7)i tekið hana, við þá:

ssTakið nú við meyjunni, og geymiÖ hana ekki

Ver, en jeg hef aflað heniiar*'. Jeir tóku þá við

HöUu, og fengu hana stúlkum tveimur ungleg-

Um. f>ær. voru glaðar og kátar, og vildu allt

gjöra Höilu til skemmtunar, en hún undi sjer

illa, og neytti hvorki svefns nje matar. Stúlk-

þessar höfl^u sterkar gætur á HöUu, og Ijetu

hana sofa á milli sín. Hajla 'sá konu eina

gamla á bænum, og skipti hún sjer af engti,

^r fram fór. Um sumariö gekk Halla að hey-

vinnu með hinum stúlkunum, og leiö svo fram •

^ sláttinn. Einn góðan veðurdag Já hey mikið

flatt hjá dalbúum, og voru allir önniim kafnir

^Öhirðaog binda heyið. Já kemur gamla kon-

að máli viö Hölluj og segir: „"Þú unir |)jer
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„iUa, stúlka míii! og er ]iað von. Skal jeg nú
„keiina íijer rað til að komast á burtu.
„skalt vita, að þú ert nú komin i Ödáðaliraun,
„og eru hjer sjö tlalir í lirauninu. Er {)essi
„dalurinn mestur og fjölbyggðastur, og liggur
„nær þvi í miðju hinna dalanna. ' Jessir þrír
„karlmenn, sem þú hefur sjeð hjer, og eru meiri
„öllum hinum, ætla nú innan fárra daga að hahla
„hrúökaup sitt, og eiga yður, þig og stúlkurn-
„ar, sem hafa gætt |)ín í sumar. Veöjuðu dal-
„búar um það, að engin stúlka væri jafnföéur
»og {)ú í Odáðahrauni, og ræntu {)jer svo. Er
^þjer nú vorkim, {,0 f^ú unir Ílla hjá útilegu-
„mönnum, og hef jeg sjálf reynt það, að verða
„að skilja við alla mina, því jeg er líka rsénd
„úr sveit. • Nú uni jeg mjer allvel, og munjeg
„lika skammt eiga eptir æfi minnar. En jeg
„ætla nú að kenna {)jer ráð, til að komast í

„hurtu. Skaltu í kveld ganga til hvílu á und-
„an öllum öðrum, og látast þegar sofna. Eii
„^egar allir eru háttaðir, skaltu reyna aö fara

„á fætur, og {)á mun jeg Iiafa til nesti og skó
„handa {)jer, og segja {)jer til vegar". Slíta
þær nú talið, og þótti llöllu vænt um þetta.
Kepptist hún nú viö um daginn, og var hin



kátasta. Um kvéltlið fór Halla heim á undan

öllum, og gekk til hvílu, og Ijezt hún sofa,

þegar fólkiö kom. H jeldu menn, aö hiin væri

f lúin oröin, og f)ví heffti hún gengiö svo snemma
til hvílu. Stúlkurnar háttuöu hjá henni, og

sofnuöu fast. En þegar allir voru sofnaöirj rís

Halla upp, og klæöir sig. Finnur hún {>á kerl-

ingu, og hefur hún þar nesti og skó, og fær

HöUu. Segir þá kerling: „Nú skaltu ganga

?,hjer austur dalinn, og upp hjá felli jþví, sem
n\yn sjerö við dalbotninn. 5ú skalt fara að

jjSunnanveröu viö felliö, og þar nmntu finna

jjfyrir þjer götuslóða. ]^á skaltu ganga, ogmun
jsþá veröa fyrir þjer jaröfall mikiö, og þar kem-

siUr þú á hreiÖan veg ruddan. $ann veg skaltu

íjfara, þangaö til þú kemur í hyggö. Aö járö*

5)fallinu niuntú veröa korain um sólaruppruna,

))0gskaltu þar fela þig á morgun; því þú skalt

ftVita þaö, að leitaö mun þ1n verða, og ef þú
jjfinnst ekki, munu dalbúar berjast um veð sitt,

síþví þá hafa þeir þig ekki sjálfa, og vita svo

»eigi, liver uiuiiö hefur".

„Faröu heil, dóttir góð! og far þú varlega

:)0g ílý Ihö skjótasta", segir kevling. Ualla

Pakkar henni ráö sín, og skildu þær með tár-
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um. Fer f)á
Halla af stað eptir leiðsögu kerl-

ingar, en kerling fer inn aptur í bæinn. Er

})að nú af Ilöllu a?» segja, aÖ allt fer eins og

kerling hafÖi sagt henni. Kemur hún a slóðana

hjá fellinu, og svo að jarðfallinu. Er þá sól á

lopt komin, og fer Halla niður í jaröfallib, og

leggst uijdir skúta einn við bakkann. Aö lítiUi

stundu liöinniheyrir hún dyn mikinn og manna-

mál. Sjer hún f)á fjölda mannk riöa niður með
jarðfallinu. Jeir fóru geist, og voru að tala

um Höllu. Sögðu sumir, aii hún hefði liklega

hlai^pið suður í hraunið og drepið sig. Liður

syo dagurlnn. Um kveldiö koma þeir aptur.

Stígur J)á einn þeirra af baki við jaröfallið,

|)ar sem Halla lá. IÞaÖ var unglegur niaður, og

ekki ólaglegur. Hann segir: „Hjer mun Halla

vera*', og hleypur yfir jarðfallið, og skyggnist

undir bakkann. Verður f)á Halla liræddari, en

frá me^ segja, en liggur þó kyr. MaÖurinn

hleypur aptur yfir jaröfalliö og segir: „Ekki

er Halla hj^r^ Riða feir síðan burt^ en Halla

ris upp, og hefur sig til feröar. Gengur hún

þá hrautina, eins og kerling hafði sagt henni,

og fer nú það, er liún má, uns hún kemur til

byggöa. Kemur hún þá aö prestsetri cinu.
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Hún finnur prest, og hihar liann aö taka við

sjer. Segir hún honum alla sína raunasögu.

l^restur tók við henni fúslega, og var Halla

|)ar um veturinn. Sumariö eptir rjeöist hún

til ársvistar hjá presti. Prestur hjelt og aðra

vinnukonu, og voru J)ær nijög saman, hún og

Ilalla. Um sumariö komu menn tveir til prests,

og báöu hann að taka sig fyiir kaupamenn.

Prestur gjörði {)að. Annar þessara manna var

hniginn mjög á efra aldur, og var harin ilHleg-

ur mjög. Hinn þar á mó^i var ungur maður

að aklri, og fagur sýnum. Hann hjet Björn.

5aö var siöur um sumariöj að vinnukonur prests

báru kaupaniönnum litlaskattinn til skipta. Einu

sinni, f)egar tlalla fór með matirinj segir hinn

gamli maöur: „Gott vser|^aÖ skera, gaman væri

aö rista". 5á se^it* Björn: „^gg? fú? eöa*jeg

ilrep þig". Halla varð hræcltl, þegar hún heyrði

|)etta, og fór heim. Sagöi Jiún f)á presti frá

oröum kaupamanna, og kvaöst ekki f)ora að

vera f^ar, á meöan f)eir væru f^ar, kaupamenn-

irnir. Prestur sagöi, aö hægt væri aö ráöa bót

á því, j,og skal jeg hafa á f)jer kvennaskipti".

Kom hann þá Uöllu til jiæsta bæjar i kvenna-

skiptum. 5ar stóð svo á, að Halla átti að



mjólka œrnar með aniiari stúlku, enkletturhár

var í túninu milli kvianna og bæjar.ins, svo

ekki sáust þær aft heiman. Einu sinni bar svo

VÍÖ5 a& vinnukonan hin fór heim af kvíunum

meft fyrirmjöltina, en Ilalla var aö hreyta eptir.

GjörÖi þá regnskúr, svo vinnukonan kom ekki

aptur. En er Halla fór lieim, fór hún undir

klettinn, og ætlai^i aö síanda þar af sjer skúr-

ina. Kemur [n\ ah henni kaupamaðurinn Björn,

og heilsar henni. Hún tekur kveðju hans, og
verÖur nú hrædcl mjög, Björn segir, að hann
var sá, er hljóp yfir jaröfallið, „og sá jeg fiig,

„en vildi ekki segja til f^ín. Karlinn, sem me5
„mjer er, vildi drepa þíg, því hann misti son sinn

„i bardaganum, sem varð milli ídalbúa út af

„fegurö þinni. Skal jpg nú verja fng fyrir hon-

^um, fen þó með J)eim kosti, að þúlaunirmjer nú.

„þagmælskuná, [iá er jeg sá þig í jarðfallinu,

„og heitir mjer tryggðum^ Halla f^orfti ekki

annað, en gjöra vilja Bjarnar. Slöan skildu þau;

en opt fundust f^au eptir f)etta um sunuirið.

IÞegar úti var slátturinn, fóru kaupamennirnir

burtu, og Hallá til prestsins. ^ Um veturinn kem-
ur Björn til prests, og hiður liann að útvega

sjer jörð í sveit sinni, og bústýru: {)ví hann



kvefist vilja vera í)ar. .Halla liaffti sagt presti,

hveniig farlð hafti um sumarið, og þaö, að liún

I

Var með barni af Bjarnar völtlum. Segir f)á

I^restur við Björnyhvort hann sje ekki ánægð-

íir, ef liann gæti fengið Ilölhi fyrir biistÝru.

Björn játti })vÍ5 og^^r f)að nú gjöiit, að Björn

*skyhli fá IIöllu um vorlð, og taka þar jörð i

Sveitiniii En um veturinn átti hann að láta

forehlra Ilölhi fá að vita {)að alh, hvaö imi hana

Var oröiö, og vita hvernig þeim liöi. Björn

fór |)ví næst burtu, o^ norÖm* í SkagaQörö.

Sflgði hann foreldrum Ilöihi alla liennar lirakn-

ingssögu, og SVO5 hvar hún þá væri. Fjekk

liann {)á leyíi foreldríiiuia til að eiga HöUu.

vorið kom hann austur aptur. Tók hann

þá IIöIIu, og átti hana, og settist {)ar að húi í

'SVeitinni. Um haustið sótti bann mikinn fjölda

sauða inn í OdáÖahraun, en um vorið haföi hann

líomiö með ógrynni ásauðar. Ilann átti tvo

•*»onu viö konu sinni, og voru þeir ójafnaðar-

*í>enn miklir og ódælir.

^7. SystrakvœðL
forkcU ritti dœtur tvær

(Icikara dýr í «kógi)j
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longt á morgna sváfu þœr
(frúinnar sómi, vel frúinnar sómi).

2. Sváfu þœr svo lengi (1. d. í g.).

að sólin skein á mcngi (f. s. v. f. s.).

3. Sváfu þa;r svo langa stuad (1. 'd. í s.).

sólin skein á heiÖar mimd (f. s. v. f. s.).

4. Gengu þær til brunna (I. d. í s.),

þvoðu hendur og munna (f. s, v. f. s.).

5. Gengu þær til kiikju (I. d. í s.),

toguðu á sig skikkju (f. s. v. f. s.).

6. Gengu þær á björgin fram (I. d. í s.),

hittu fyrir sjer háan mann (f. s. v. f. a.):

7. „Heilar þið og sælar"! (1. d. í s.)

þær vildu ckki mæla (f. s. v. f. s.).

8. „Ei erum viö svo sælar (1. d. í s.),

við viljum ekki mæla" (f. s, v. f. s.).

9. „þorkels díptur eru þiÖ" (I. d. í s.).

„Maríukirkju þjónum við« (f. s. v. f. s.).

10. „Hvon viljið þið hcldur Játa ykkar líf (I. d. í

eöa vera mín cigin víf"? (f. s. v. T. s.).

11. Svaraði sú hin yngri (I. d. í s.):

„hvor mun þrautin þyngri"? (f. s. v. f. s.).

12. SvaraÖi sú hin eldri (I. d. í s.):

„dauðann kýs jcg heldur" (f.-s. v. f. g!).

13. Tók hann upp sinn týgilkníf <1. d. í s.),

syslia beggja sveik hann líf (f. s. v. f. s,).

14. Stjc hann á ^inn gráa heat (1. d. í s,),

allra manna reið hann mest (f. s. v. f. s.),

15. Kom hann þar að kveldi (1. d. í s.),

scm þorkell rjcð fyrir veldi (f. s. v. f. s.), .
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16. Klnppar ú dyr með lúfa sin (I. d. í s.):

„Ijúktu upp, Ása litla mín" (f. s. v. f. s.).
'

17. „Jeg læt hjcr engar lokur frú (1. d. í s.^

lijer stár engin þerna Iijá" (f. s. v. f. s.)
'

18.. Ncittar hDÍ'ði hann íingúr og smá (I. d. í s.)

með listum plokkar loku frá (f. s. v. f. s.)*

19. „Asa .Iitla, sof lijá mjer (I. d. í s.),

silkisejyiinn gef jeg þjer" (f. s. v, f. s.).

•20, „Leys upp sekk og lát mig sjá" (!. d. í s.).

Systra klæöln þeUkli hún (f. s. v. f. s.)..

21. Stje hún' í það Iiáa lopt (I. d. í s.);

hennar faðir svaf þar opt (f. s. v. f. s.)»

22. „Statt' upp, Í^orkell, faðir minn (l. d, í s.)!

hjer er dœtra haninn J)inn" (f, s. v. f. s.).

23. J>orkelI kastar hörpu á gólf (I. d. í s.);

stukku úr henni strenffir tólf (f. s. v. f. s.).

24. porkell kastar í annnð sinn (I. d. í s.),

stukku ÚT henni strengir íimm (f. s. v. f. s.).

25. „Velkoniinn, Gunnar, múgur minn (I. d. í s.);

nú er i boöi nijöður og vín" (f. s. v. f. s.).

26. Reif linnn í hans gula lokk (I. d. í s.),

hjó hann niður við hallarstokk (f. s. v. f. s.).

27. J)orkeIl leit í austur heim (I, d." í s.), '

logaöi Ijós yfir systrum tveini (f. s. v. f. «.).

8, SvartiskólL
*

5a5 er sast, að í svartaskóla læröu menn
galdur. Sumir segja, a5 skóli ^essi hafi verift

^ JjóÖverjalaudi, en aörir, að Ixaiui hafi verið í

3
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Parísarborg á Frakklamli. 5ar var svo háttac>,

segir sagan, a5 skóliim var í jarMuisi einu

ramnigjörvu, og var enginn gluggí á f^ví, svo

J)ar var ætíö níðamyrkur inni. Enginn var f)ar

.
kennarijOg nánm menn alltafbókum, semvoru
ritaðar meh elcJrauftu letri, s\'o lesa mátti í myrkr-

^iiiu. Aldrei máttu J^eir, sem þar læíftu, koma
undir bert lopt, eða sjá tlagsljósiR, fyr en f)eir

fóru alfarnir burtu fiaftan, og |)urftu þeir að

vera \mv 3 efta' 7 vetur; því ekki vom f)eir fyrrí

fullnuma. llönd ein grá og lohin kom á dejíi

hverjum inn*nm vegginn, og rjetti aft skóla-

piltumim mat þeirra. En þaft áskildi hann sjer,

sem skólann hjelt, aö hann skyldi jafnan eiga

þann, er síðastur gekk . af þeim, sem út fóru

,úr'skólanum á ári liverju. En f)a^ var kölski,

sem hjelt skólann, og voru menn því ófúsir á

aft ganga síftast, f)egar f^eir fóru. Einu sinuí

voru f)eir þar þrír Islendingar: Sæmundurhinn
fródi^ sem seinna varð prestur í Odda, Kálfur

Arnason og Ilálfdan Eldjárnsson efta Einarsson,

.sem seinna varft prestur að Felli í Sljettuhlið.

jþeir áttu allir aö fara húrtu í einu, og bauöst

Sæminuhu' til f)ess, aö ganga síðastur. rllann

varpaði yfir sig kápu mikilli, og hafti ermarn-
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ar lausar, og Ijet hana vera óhneppta'. En {)ar

Voru rið nokkur iipp aö gnnga lir skólaliiisinu,

.

og er Sæmundur kom á riMft, þreif kölski í

kápu hans og segir: „J)ig á jeg." Varj)a5i

. Sæmundur f)á af sjer kápunni, og hljóp út. En
j;írnhurr»ih runidi á lijörunum, og skall ciptur,

og svo fast á hæla Sæmundar, að hælbeinin

san'ðust. ÍÞá sagfti hann: „'skallliar hurð nærri

hælum% og ér {)aö síðan orðiö að máltæki.

^annig komst nú Sæmundur burtu með fjelög-

um sínum,

Aðrir segja svo frá, að þegar Sæmundur
gekk upp riðiö, og kom út í. dyrnar á skólan-

um, f)á skein sólin á móti hoimni, og kastaði

•skugga hans á vegginn. 5egíir kölski ætlaöi

nú að taka Sæmund, |)á mælti hann: „Jeg er

ekki- seinastur
;

sjerðu ekki þann , sem á

eptir mjer íer"? Kölski þreif {)á til skuggnns,

og ætlaði, að þar mundi maðm* fara, en Sæ-

mxntdur slapp, og hurðin skall aptur á liæla

honum. En upp frá {)eirri stundu var Sænuuid- '

ur jafnan skuggalaus; {)ví kölski sleppti ekki

skngga hans aptur.

E
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9. Seemundur fróðL
a) Sœmundur ficr Oddann.

5egar í^eir Sæmundur, Kálfur og Hálfdán
komu úr svartaskóla, var Oddinu laus, ogbáðu

.
fíeir ^á allir konunginn um að veita sjer hann.
Konungurlnn vissi, við hverja liann átti, og
segir, að sá f^eirra skuli hafa Oddann^ sem
fljótastur verði aö komast f^angaÖ; Fer þáSæ-
mundur J^egar, og kallar á kölska, og segir:
jjsyntu nií meö mig til íslands, og ef {>ú kem-
,5ur mjer þar á land, án })ess aö væta kjóllafiö.

„mitt. í sjónum, þá skaltu mega eiga mig".
Kölski gekk aö f)essu; brá sjer í selslíki og
fór með Sæmund á bíikinu. Én Sæmuiulur var
á leiðinni einatt að lesa í Saltaranum. Voru
þeir eptir lítinn tima komnir undir land á íslandi,

ogslær f)á Sæmundur Saltaranlim í hausiun á
sebium, svo hann sökk, en Ssémundur fór í kaf
og synti til lands. Með þessu var kölski orð-

inn af kaupinuj en Sæmundur fjekk Oddann.
b) Púkinn og fjósaniaðurinn.

SæmiuKlur bjelt einu siimi íjósamann. sem
bonum þótti vera um of blótsamur, og fann opt
að í)ví við hann. Sagði haim íjósamanni,
að kölski heíSi blótsyrði og illan munnsöfnuð.
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mannanná handa sjer og púkum síniim til við-

ttrværis. „^á skyldí jeg aldrei tala 'ncitt Ijótt",

segirfjósamaður, „ef jeg vissi, að kölski niissti

f
við .það vifturværi sitt**. „Jeg skal nú bráöum

l

vita, livort þaö er alvara, eöa ekki% segir Sæ-

niundur, og Ijet' nú púka einn í fjósið. Fjósa-

nianni var llla viS þennan gest; J)vi púkinn

{^öröi bonum allt til meins óg skapraunar, og

átti ;þá Qósamaður bágt meö að stilla sig um
blótsyrði. $ó leiö svo nokkur tími,^ að bonum
tókst þaö vel, og sá hann þá, aö púkinnlioraðy.

ist meö hverju dægri. Jótti Ijósamanni Jiarla

vænt um, er hann sá þaðj^og blótaöi aldrei.

Einn morgun, þegar fjósamaöur kom út i fjós-

iö, síer hann, að allt er brotið og bramlað, og

kýrnar allar bundnar 'saman á hölunum, enþær
voru margar. Snýst hann þá að púltanum, sem
lá- í vesöld og vol^ði á básnum sinum, og hell-

ir yfir hann bræði sínni meö óttalegum illyrö-

um og hroðalegu blóti, En sjer til angurs

skapraunar \sá hann nú, að púkinn lifnaöi við

og varð allt í einu svo feitur og þriflegur, aö

viö sjálft lá, að hann mundi hlaiipa í spik.

Stillti hann sig þá, Qósamaöurinn, og háetti aö

Móta. Sá haiin nú, að Sæmundur prestur hafÖi
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satt áð mæla, og liætti að blóta, og hefur altlrei

talað Ijótt örð síðan. Eiula er sá púkinn fyr-

ir löngu úr sögunni, sem átti að lifa á vond-

um munnsöfnuði hans. — Betur að þú og jeg
gætum breytt ej^tir ílæmi fjósamannsins!

c) K ö I s k i J> e r v a t u í li r i p u in.

Svo bar til einn vetur, 'að maöur kom til

íjósakonu Sœmundar, og bauð henni aÖ sækja
allt vatn fyrir líana um veturinn, bera út

niykjuna og íleira J^ess konar, ef liún vildi

gefa sjer J)aö í staðinn^ sem liún heíði undir

svuntu sinni. Fjósakonu þótti J^etta boÖ gott,

f)vi hún hugsaöi^ekki eptir |)víj aÖ luin var

J)unguð, og mundi ekki til þess, aö hún heíöi

jnéitt Qemætt undir svuntu sinni. Ilún gekk
því að kaupunum. En þegar út á leiö um vet-

urinn, smá-lukust upp augun á griðkonunni,

og þóttist hún J)á sjá, hvar komið væri. Varð
liún þá þögul og fáskiptin, og eins og utarí viö

•sig. Sæmundur tók eptir þessu, tók hana tali

og gekk á hana um orsökina til fálœtis I^ess,

er á liana væri konvið. í fyrstunni vildi hún
ekki segja lionnm f^áð. en að siðustu komst
luin ekki undaji, og sagöi frá öUu greinilega

og rjett umkaup sitt við manninn. Sæmundur
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Ijet liana fyrst vita f)aft, aö sjer lieftSi raxui-

ar ekki verið dulið ráðlag Jiennar, entla {)ó hann

hafi ekki skipt sjer af {)ví fyrri, „Vertu ókviðin",

segir Sæmunilur, ^jeg skal keinia f)jer ráð til

»f)ess5 að láta kölska verða af kaupinu. $ú
9)Skalt á morgun biðja lianu að sækja Yatnið i

jjhripum, og ganga lijá sáluhliði, annars sje

líhann af kaupinu". Fjósakonau fer^ og gjörir

allt, sem fyrir liana var lagt. Kölski fer nú

ijieö hripin, og rambar eptir vatninu. Eu er

hann kemur að sáluhliði, f)á hringir Sæmundur
klukkunimi, og fór f)á allt vatniö niöur úr hrip-

Unum. Kölski reyndi til þrisvar sinnum, en

Í)aö fór einatt á sömu leið. Snaraði hann þá
frá isjerhripummi i bræði, og hvarf burtu. Fjósa-

konau ól síðan barn sitt, og vitjaði kölski þess^

aldrei; en f)ar á móti hugsaði hann Sæmundi
presti gott til glóðarínnar; f)vi liann þóttist eiga

honum grátt aÖ g;|alíla.

(1) K ö 1 s k i e r í fj ú 8 i

.

Einu sinni vántaði Sœmund i^ósamann; tók^

hann f>á köiska, og Ijet liann vera i fjósinu lijá

sjer. Fór f)að aljt vel, og leið svo fram á út-

luánuöl, aö kölski gjöröi verk sitt meö öllum

sónia. En á meöansjera Sænnmdur varistóln-
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um á páskaclagmn, bar kölski alla mykjúná í

haug fyrir kirkjuclyrnar, svo þegar prestur ætl-

aði út eptir messuna, komst hann hvergí-

Sjer hann í)á, hvað um er aft vera, stefnir til
f

sín kölska, og lætur hann nauðugan viJjugan

beraburtu aptur alla mykjuna frá kirkjudyrun-

um og á sinn stað. Gekk sjera Sæmuntlur

svo f?ist a5 honum, aft háhn Ijet hann seinast

sleikja upp leifarnar meft tungunni. Sleikti

})á kölski svo fast, að ^að kom laut \ hellúna

fyrir franian kirkjudyrnan ^essi hella er enn

í (lag í Odíla, 6g nú |[)ó ekki hema fjórðungnr

hennar. Liggur hún fyrir framan hæjardyrnar,

og sjer enn lautina i hana.

e) Kölski gjörir sig' svo lítinn, sem haiín gnt.

5að tár einhverju sínni, að sjera Sæmund-

ur spurði kölska, hvaÖlítinn hanngæti gjörtsig.

KÖlski sagðist geta orðið eins litillog mjffluga.

• Sæmundur tók f)á borjárh, og boraði holu í

stoð eina, og segir kölska að fara f)á J)ar inn

j, Kölski var ekki seinn áö þessu, en Sæmund-

ur rak tajipa i holuna, og hvernig sem kölski

emjaði og skrækti og baö sjei; vsggöar, J)á tók

f)ó
'Sæmundur ekki tappann úr holunni, fyr

en hann haíði lofað honum aö J)jóna honum og
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gjöra ætíft, hváö sem hann vikli. Jettavar or-

sökin tiH^ess, að Sæmundur gat œtíð haftkölska

til hvers, sem hann vildi.

' Q ¥ l u g'a n.

Kölska var allt af gramt í gehi við Sæ-
mund prest; pví hann fann til þess, hversu

hann fór allt af halloka fyrir hoimm. Hann
réyndi f)ví meft öllum ráðum aö hefna sín á

honum, I)ó þaö vildí ekki hepjmast. Einusinni

g^jörði Iiann sig að dálitilli ílugú, og lagðistundir

skánina á mjólkinni íaskinumprestsins, og ætlaði

sjer þannig áð komast ofani hahn, og drepa hann.

En þegar Sæmundur tók askinn, sá hann þegar

fluguna, vafti .skáninni utan um hana, og svo

likiiarbelg f)ar utan tim, og Ijet böggulinn út

á altari. ^ar varÖ flugan að hýrast, á meðan
aö Sæmundur embættaöi næst á eptir. $egar

úti var, leysti prestur upp höggulinn, og sleppti

kölska burtu.' Er f)að haft fyrir satt, að kölski

hafi aldrei f)ótzt hafa komizt í verri kröggur, en

aö liggja á altarinu hjá Sæmundi.

g) P ú k a b 1 í s t r a n.

Sæmundur átti pípu eina, sem hafÖi l)á jmtt-

úru, að þegar í liana var blásið, J)á komu einn
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eöa fleirl púkar til hans, og spuröu, hvað fieir

ættu að gjöra. Einu sinni hafði Sæmundur
skilið pipuna eptir í rúminu sínu, undir höfóa-

laginu, l)ar seni hann var ætið vanur aö hafa

hana á næturnar. Um kveldiÖ sagði hann I>jón-

ustustúlkunni að búa um sig, einsogvant væri,

eii tók lienni vara fyrir fjví, að ef liún fyndi

nokkuð óvanalegt í rúminu, f)á mætt hún ekki

snerta f>að, lieldur láta f)að vera kyrrt á sínum

stað. Stúlkan fór að búa um, og varð núlichl-

ur en ekki forvitin, f)egarhún sá pípuna. Hún
tók hana óðar, og skoöaði hana í krók og í

kring, og seinast bljes hún í hana. Kom f)á

undir eins til hennar púki einn, og spurði

:

„Hvað á jeg aðgjöra?" Stúlkunui varð bilt við,

en Ijet f)ó ekki á því bera. Svo stóð á, að

um daginn liafi^i verið slatrað 10 sauðum hjá

Sæmundi, og lágu allar gærurnar úti. Stúlk-

an segir púkanum, aÖ hann eigi að telja öll

hárin á gærunum, og ef liann verði fljótari að f^ví,

en hún aÖ búa um rúniið, f)á inegi hann eiga

sig. Púkinn fór og kepptist við að telja, og
stúlkan liraðaði sjer að búa um. ^egar hún
var búin, átti púkinn e])tir að telja á einum
skæklinura, og var hann f)á af kaupinu. Sæ-
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>í\uiidur spuvði síftaii stúlkuna, hvovt Iiúh heíöi

fuiiclið uokkuft í rúminu. Húu sagði frá öllu, eins

ogvar^ oglíkaöi Sænuuidi velráökænska hennar.

h) Sænmndur kveðst á viÖ kölskn.

Einu siiim hafði Sæniuudur veðjað við kölska

Um [mh^ a5 hann skyldi aldrei geta komið meö

í>ann fyrri hluta úr visu, hvorki á latínu nje

íslenzku, sem haun gœti ekki sett botninii í.

Sænumdur setti sjálfan sig í veð fyrir J^essu,

og með J)ví kölska Ijek ærinn hugur á að iiá í

liann, J)á sparaði hanu ekki tilraunir uni þetta.

Einu sinni, þegar prestur var á setunum, kom
kölski {)ar, og segir:

''Nunc tibi deest gvamenc^^

5.á segir prestur;

, "Ðiffito tit tevffc forainen.J'^

I öðru sinni settist kölski á kirkjubustina,

og segu';

"llœc domus est altqff,^

5á segir prestur

:

^^Si vis ddscendevey saUa^J*

1) Ekruliadd (a : grns) ]iig illilcga vantar.

2) Jaö cr nög jcg náöi' í |)ig, núna til að skeina mig.

^) ^etta hús cr luUt, I>að niá jeg játa. ^

*) Ufan hrapa' cf cnn viU í)ú, er I>jer bezl að stökkva nú.



Einu Mnnr var Sæmundur að drekka úr

horni, þá keniur kölski þar, og segir :

^,Nunc bibis ex cornu^'A

íá segir prestur:

,

* ' F

^fVidisti^ qvo modo fór nú"?^

Kölski segir, að „fór nú" sje ekki latina,

og f)ykist hafa unnið veö. En Sæn\undur kvað
þaö ósatt. ^rættust þeir um f)aö lengi, en svo
lauk, að Sæmundur sannaði kölska það, að ^fór

nú" væri latína. „Rej num við {)á einu sinni á
islenzku^ segir kölski. „5að skal rera", seg-
ir Sæmundur, „og byrja þú^ Já segir kölski:

„Allt er riinninn út í boln

átlunípir moð hrcina vatn".

5á segir prestur: ^

„Allt cr vald hjá einum drottn',

á 'hans náð ei veröur sjatn".
^

Hafiii þá kölskí enn beðift ósigur fyrir Sæmundi,
og er þess ekki getið, að þeir kvæðust ásíðan..

. i) Ö s B t u ri d i n,

Sæmundur Ijinn fróði sagðí, að óskastund
væri á hverjum degi, en ekki nema eina se^
Jíúndu (augnahragð), og tækist mönnum í)ví

Af honii í þig lieHir f)ú.

nvernig síndist- I>jer fór nú?
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Varla að hitta hana. Aftrir segja, að ekki sje

óskastund nema á laugardögiini einum.

Einu sinni var Sænuuidur í baðstofu, f>ar seni

vinnukonur hans sátu. Já segir hánn : „Hana

nú, stúlkur, nú er óskastundin, óskið þjer nú

hvers, sem jþjer viljið". %á gellur ein þeirra

við, og segir:
Kina vild' jeg eiga nijer

óskina svo góða

,

að jep ælti synina sjö

ineö Sæmund' hinum fróða!
^

„Og dæir, þegar þú fæðir hinn síöasta", segir

Sæmundur; því hann reiddist henni fyrir óskina.

Jessi stúlka hjet GuÖrúnj og varð hún seinna^

kona Sæmundar prests. Attu þau saman sjö

sonu, eins og hún haföi óskað, en viö hinn

seinasta dó hún af barnsförum. — Saemundur

geynidi jafnan klæöi þau, er hún hafði átt, á

íneöan hún viar yinnukona, og sýndi henni þau

iöulega, til þess að læg]a 1 henni rostann; því

hún var drambsöm mjög af veg þeim, sem

hún var kominn í. Jað er eitt sagt til merkis

um dramb fiennar, aö einu sinni kom til henn-

ar fátækur maöur, og baÖ hana að gefa sjer að

drekka. $á segir him:
„Gukklu í ána, góðurinn minn,

þaÖ, gjOrir biskupshestuiinn"!
— —
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10, Abi male spirite!

Einu sinni átti pokaprestur nokkur að skíra

barri. ^aft var i I)á tíð, er siður var að særa

hinn óhreina anda út af barnlnu, og f^að á la-

tínu. 5á segir ])restur:

,,Abi male spirite''!^ -

En kölski sat úti i einu kirkjuJiorninu og gell-

ur viö, og segir:

fcPessime grammaticc'' 1*^ •
,

Já segir prestur:

ccAbi male spiritu''!^

$á segir kölski:

„Laugstii fyr og laugstu nú"^,

Já segir prestur

:

e.Abi male spirittis"!^

íá segir kölski, og fór burtu um leið: ,

f,S' debuisti dicere prius'\^

'*) Burt ineð Í)ig, ilhir andur, nú!

Afleilur bögubósi' ert þú.

Hurt með þiff, iHur anda, nú!
^*) Laugstu fyr og lauíjstii nú,

Kurt' með þig, illur andi, nú!

^) Svo áttir fyrri' aÖ segja þú.



11. Ólafurog 11 el ff a.

Maður er nefndur Sigurður, góftur bóndi og

Vel J}okkaður. Ilann átti efnilega og væna
ílóttur, sú hjet Ilelga- Olafur lijet vinnumaftur,

Ungur maftur og efnilegur, og vel að sjer um
»

alla hluti. Ilann var })restsson, og var f>á faðlr

hans hniginn nijög á efra aldur, f)egar f^essi

saga gjörðist. Ólafur fjekk skjótt góðan f)6kka

ú bóndadóttur, og það orð Ijek á, að f)að væri

vingott á milli þeirra. jÞótti mönnum vel til

fallið, og vildi bóndi, að þau ættust; f)ví hann

dskaði f)au bæði innilega. Svo bar til eitt

suniar, að.geldlje bónda livarf allt, og varþess

longi leitað, en fannst ekki. Sumarið eptir

t^ndust ær bónda, og fór^á sömu leið, að

f)ær fundust ekki. ^Þótti Ólafi f>að skaÖi mikill;

þvi hann var mjög liúsþóndahol::^. og dugleg-

Ur, Gjörðu menn sjer ýmsar tilgaíur iim fíað,

hvernig. á f)essu stæði, en bóndi Ijet sjer qkki

Uiikiðum verða. Og leið svo nokkra st.und, að^

ekki bar til tíðinda. En um véíurnætur bar

svo til eitt kveld, að bóndadóttir fór út að gæta

'^ö f)votti, og kom ei aptur. 5egar menn fór

öð lengja e])tir henni^ var farið aö vitja um
Hana. Sást hún f)á hvergi. Siðan var leitað,

.
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ogsafiiað til Tiiönmim, og finítt fyrirfað fannst

hún ekki. Jetta ijekk nijögáalla, en þó mest
á Ólaf. Hann lagðist í rekkju af sorg, og
neytti hvorki svefns nje xnatar. Eina nótt,

þegar sætur svefn hafði runnið í brjóst lio])um,

dreymdi hann, að honum J)ótti faöir sinn koma
til, sín og segja: „Mikið ertu huglau^ og fstöðu-

^lítill, og ekki er það karlmannlegt að leggjast

35ráðalausírúmið, þó eitthvað gangiámóti, Eöa
„heldurðu, að guð muni ekki geta greitt úr bág-
„indtim þinum, J)ó

óvænlega sjnist áhorfast?

j^Bístu upp, taktuþjer nesti og nýja skó, og haltu

„einatt í saður, og hættu ekki, fyr en f)ú kem-
„ur að kringlóttum hól, ,með lyngbrekkum um-
.„hverfis. 5ar er lækur við hólinn, yfir hann

„skaltu fara, og þá muntu komast á götu, sem

„þú skalt ganga. Reiddu f)ig ehmngis á guð,

„og láttu ekki vegalengd nje ófærð snúa þjer

„aptur". $egar Ólafur vaknaði, reis hann skjótt

á fætur og klæddi sig. Bah hann fá sjer nesti

og {>renna leðurskó nýja. Bóndi spuröi, hvert

hann ætlaöi, en Ólafur Ijezt ekki vita það
gjörla. Bóndi segir honum sje hezt aö vera

heima, og sagðist mundi deyja, ef hann missti

Ólaf lika, sem væri nú orðinn sín eina gleði og
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ellistoÖ. Ólafur bað hann aö bera sig yel, og
örvÆnta ekki. ^ Siftah'fór hanh af stað og kvaddi

bóndagrátandi. Hann fór eptir ávísan draumsins,

og gekk einatt í sufmr. Svona hjélt hann á fram

dag og nótt um holt og heiöar, og þóttihonum
Vegurinn ógreififær, og gjöröist hannnú mjög
göngunióöur. Loksins kom hann aö hóhK
um, sem draumurinn haf5i tiltekið. Fórhann f)á

yfir lækinn og kom á götuslóða. GjörtMst hanu

J)á liressari á hugá,* og hjelt enn lengi iáiiram.

Kn þegar hann hafí^i npkkra stund gengið, heyrði

iiann ' skammt frá sjer, aö hóað var, og það

fremur karhnonnlega. Nú var liöið mjög á dag.

Hann gekk á hljóðiö, og sjer, hvar máöur mik-

íll vexti og f)reklegur rekur lambahóp stóran.

Sá haföi öxi Teiddat lim öxl, og var i mórendri

vaðmáls-úlpu, með hött síöan á höííti. Ólafur

^engur'áð: libnum, og kastar á hann kveöju,

Hinn tekiir |)ví heldur stult, og spyr, hvað hann
íijé áö fara. Ólafur segist vérá að leita að saúð-

um. ^^Hekhirðu, þeir sjeu • hjerna"? segir

ýlpumaðurinn. i^En þarft ekki að 'ljúga

^ð mjer", segir hann. „þvi jeg veit, bæöi hvað

i)f)ii heitir^ og að hverju {)ú leitar. 5ú leitar að

TjUelgu bóndadóttur, en ekki sauðum, og skaltu

4
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„vita f)að víst, að hún er ekki langt Iijeftan

^geymd, og færðu hana altlrei framar. Jeg vil

„[)ví ráða fyer til aö fara seni skjótast heim

„aptur, eða jeg neyðist tíl að láta öxina ríða

„í höfuð fvjer, þó jeg sje ekki vanur að

„vega menn''. „!Það er h'til frægð fyrir {)ig%

jsegir Olafur, „að niðast á mjer, vopiilausum

„manni og ferðlúnum, og væri það jafnara, að

„við glímdum, og reyndum svo með okkur";

Úlpumaður sagði, að svoskyhlí og vera, og snar-

aði Irá sjer öxinni. Tóku \)e\v siðan glímutökum,

og gengust að heldur sterklega. Bárust fieir

víða oglengi um vöUinn, og fann Ólafur, að Jijer

varviðaflsmunaðeiga. Sóttihann því ekki fastað,

en varði síg einungis, þangað til úlpumaður-

inn tók að mæðast; neytti þá Ólafur þess, að

hann var glímnari, og feldi hann á hælkrók.

5á sagði úlpumaður, að jjað væri lítil frægð

fyrir hann aÖ fella sig, fimtán ára gamlan ungl-

ing. Ólafur kvaÖst nú samt mundi nota sjer

fallið, og vildi draga úlpumann jþangað, sem
öxin lá. Úlpumaður spurði, hvað hann ætlaöL

Olafur kvaðst nú mundi neyðast til að vinna á

honum, „þó jeg geti líklega sagt f»aö eins satt

um mig, og f)ú áðan, að jeg sje ekki vanur að
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vega menn*^. Úlpumaður sag&l, liann skyldi

ekki drepa sig, og kvaftst geta oröið honum
að raiklu liði. Olafuv Ijet f)á tilleiðast, þvi hon-

um leizt ekki ódrengilega á manninn. Ilann

reisti Iiann á fætur, og Ijet hann vinna sjer

hollustu eiö. ' Ólafur bað hann nú segja sjer,

hvar hann ætti lieima, og hver hann væri. ÚIpu-

maður segir, að hann eigi heima skammt {)að-

aup og hann sje útilegumaður. „Jeg lieiti

Kári", segir hann, „og á jeg gamlan föður og

^móöur. Tvo bræöur á jeg, og eru [)eir miklu

„eldri og sterkari, en jeg, og en mestu tröll^

5,Annar f)eirra sótti Ilelgu, og ætlar aö eiga

^hana, en hún vill ekki þ^ðast hann, og unir

»sjer illa. Er hún höfii 1 varðhaldi, og sitja

,systur mínar opt hjá henni til að hugga hana,

»og allt er gjörí, til að gleðja hana, seni verð-

ftUr. En .f)a8 er allt til einskis. Hún neytir

j,hvorki svefns nje matar, og er orðin náföl

,5af hatmi og sorg. Faöir minn er svo Iram-

jjSýnn, a& hann vissi allt um feröir f)ínarj og

»|)egar jeg fór til lambanna í dag, ^ekk hann

ínjer þessa öxi, og sagöi mjer, tið rjóöra hana

5)í blóöi þinu. $ví hann sagði, að f)ú mundir

j)koma til mín. 3Þess vegna veit jeg nú, að
.

4*
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„þjer er bráður bani bíiinii, ef faðir niinn eða

„bræður fá færi á f)jer. Svo jeg vil nú ráða f)jer

„til að liggja bjer 1 lambahúsinu í nótt, ogskal

j,jeg færa |)jer nógan mat beiman að". Ólafur

segist vilja fara heim með honum, og sjá

bræöur hans, og sagði, að svb yrði aö fara^

sem auðið værl. Kári sagði, að hann skylcli

þá ráða, „og skal {)á eitt yfip okkur báöa ganga".

Síðan gengu þeir ofan i dalverpi nokkurt. Sá
Ólafur þar kotbæ í dalnum, og elcki stóran.

^angað fóru þeir, og sá Olafur þar gamlan

mann úti. Var hann tröllslegur mjög ogíllúð-

legur. 5að þóttist hann vita aö væri faðir
^

Kára. Olafur kastaði kveöju áhahn, en karlinn

Ijet) sem hann heyröi fað ekki, og leit illu

aiiga til hans og Kára. Kári leiddi Ólaf ínu

meö sjeríbæinn. VorU .þar lág og lönggöngog

riíöamyrkur. 5eir komu siðah inn í baðstofu.

^ar sá Ólafur stúlkur tvær, unglegar og iagrar

ásýndum. Honum leizt vel á þær, og xmdrað-

Jst, hvað vænlegar þœr voru, þar sem faðir

þeirra var. svo Ijótur. I öðrum enda baðstof-

unnar sá hann alhús dálítið, Jar sat gömul

kerling, og íieldur ófrýnileg. Kári vísaöl Ólaíi

til sætis, og settist sjálfur hjá honum. Ljet
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hann þá sækja mat og gefa honnm. Nú kem-
Ur gamli karfinn inn, og gengur hann i afhús-

ib til kerlingarinnar. Skömmu sí&ar heyrhi

Ölafur hark mikið i göngunum og skóhljóð,

Jar næst sjer hann tvo menn^koma inn í. baö-

stofuna. $að voru hræður Kára, og voru þeir

honum mjög ólíkir. Líktust f)eir meira tröllum,

en mennskum mönnum. $eir ganga inn í húsi5

til karls og kerlingar, og Ijetu, sem f)eir sæju

ekki Ólaf, en litu reiðuglega til Kára. Ólafur

heyröi, að þeir töluðust eitthvað lágt við feðg-

arnir.
. Ekki talaði Ólafur orð við nokkurn

iTiann, og ekki yrti heldur neinn á hann. Kári

sat líka einatt þegjanili hjá hoi^ium. "Þegar

þeir höfiiu setið svona nokkra stund, kemur
karlinn fram á pallinn, og segir: „Ætli það

)5Sje ekki komið mál til að fara að háttaV"

Tekur J)á Kári í hönd Ólafi, og leiðir hann fram

göngin og inn i skálá, og segir, |)ar eigi hann
íi5 sofa. Síðan gengur hann hurtu. Myrkur

h

Var í skálanum og heldur óskémmtilegt, og
f«nnst Ólafi ekki til að gista |)ar. Nú kemur
>un stúlka og dregur vosklæöi af Olafi. Ekki
tí)luðust |)au neitt við. En f^egar Imn var að

í*erra fætur hans^ íannst honum tár drjúpa á
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pæv, Og um leið og hún fór út, sagði hún
ofur lágt: „Vertu var um f)ig". En þegar liún

var nýskeö farin iit, kemur Kári, og segist

vilja vera hjá Olafi um nóttina. „Jað þykir

„mjer ekki ráMegt% segir Ólafur; „þvi það get-

^ur orðið okkur báðum til tjóns". Kári sá^ að

J}aö var satt, og biður hann að vera varan um
sig, og fara í fötin aptur. Hann leggur öxi

fyrir framan Ólafírúmið, og segir: „Jessimun
„veita fyjer trúa fylgd, f)ó allt annað bregðist,

„ef þjer liggur á". Síðan gengur Kári burt,

en Ólafur rís upp og klæðist skjótt. Ilann

tekur ábreiðuna ofan af rúminu, og vefur henni

um handleggi sjer og brjóst. Síðan leggst hann

niður, og Jiefur liöndina á axarskaptiiiu, enlætur

hana f)ó
ekki sjast. liann hafði skamma

stund legið svona, heyrir hann mannamál og

skóhljóð fyrir framan skáladyrnar. Læzt hann

J)á sofa, og hrýtur nú mikið. 5ví næst opnast

hurðiuj.og gamli karlinn kemur inn með sax

mikið i hendinni. Annar eldrí bróðirinn var

með honum, og bar Ijós í annari hendi, enhnif

í hinni. 5eir nema staðar á gólfinu, og litast

um. ]Þá segir karlinn: „Hann sefur% og í sama
bili veður hann að rúminu, og setlar að kippa
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Ólafifram á stokkinn. En Ólafurbrá við skjótt,

og lijó liöfubið af honuni. kemur soniu*-

ínnj og ætlar aö hefna fö&ur síns. En Olafur

Ijet skammt á milli ver^a, áöur hann hjó hann

banalii'ígg. I $essu bili kemur hinn eUlri bvóö^

irinn inn i skálann, og var {)á fremur ófrýni-

legur. (ilafur setlaöi nú að vega aö honum, en

hann var vopnlaus. Snarar hann f)á frá sjey

öxinni; því hann vildi ekki niöast á vopnlaus-

um manni. Tóku þeir þá fangbrögöum, og

glímdu heldur sterklega. Urðu pá sviptingar

miklar, og var eins og skálimi ætlaÖi að ríöa

niður. Fann Ólafur það skjótt, að hjer var við

æöi mikinn aílsmun aö eiga. Og svo laukj að

Olafur varö undir. Ætlaöi f)á hinn að draga

hann að öxinni, og drepa hann. En i því bili

kemur Kári inn í skálann, og sjer, hvar kömið

er. Tekur hann þá í bróöur sinn, og segir hann

skuli hætta þessu. „Á jeg fijer ekki svo

^mikiö gott aö launa", segir hann, „þar sem

ísþú hefur viljað gjöra mig að liinum vesta

»manni^. ^orÖi hann þá ekki annaö, en láta

Olaf standa á fætur og sverja honum hollustu-

cið. Jakkar f)á Ólafur Kára liöveizlu og seg-

ir, að hann hafi höggvið œði nærri honum, þa^
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sem jeg hef nú drepið bæöi föður f^inii og bróð*

ur''. Kári segir, að híinn hafi orðið að- verja

hendur sínar, og skuli þeir ékki á það minn*'

ast. Leiðir þá Kári Ólaf þangað, sem HeJga

var. Ætlaði þá Ólafur ekki að Jiekkja hana.

H6n lá á bæn, og flutu harmatár ofan eptir

. hennar föhmðu kinnum. En þessi tár snerust

nú í fögur fagnaðartár og gleðitár. Hún hafði

verið kvennmaðurinn, sem þjónaði honum til

sængur. En gamli karlinn hafói staðið i skála"

dyrunum, til að.heyra, hvort J^au töluöu nokk-

uð. Hann hafði með þessu móti viljað svala

grimd sinni, og særa hjarta hinnar sorgbitnu

meyjar. Ólafur dvaldi nú þarna nokkra daga

i góðu yfirlæti. Siðan fór hann heim og tók

með sjer Kára og systur hans báðar. Vildi

|)á bróðir Kára ei vera einn eþtir, og fór Jika

með f)eim. Káku J)eir sauðfjeð allt til byggða,

og tóku þaðj : sem fjemætt v^r í kotinu, en

lögðu eld i bæinn. Á ferðinni bar ekkert til

tiðinda, og komust þau öll með heilu og höldnu

heim til Sigurðar bónda. Varð f)ar mikill fagn-

aðar fundur, og var slegiö upp gleðiveizlu.

- - Sat Ólafur far nú um veturinn og íjelagar

hans. En um voriö gekk hann að eiga Helgu
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bóndadóttur. Tók hann f)á i jörð, og reisti/bú

og varb gildur bóndi. Ilann gipti báðar .syst- '

ur Kára, og ijekk honum konu, Bróðir Kára

kvæntist hka, og settist að búi. Voru þeir se

mestu vlnir,. Kári og Ólafur, og liftu lengij og

nutu góftrar elli og almennings virðingar.

*

12, Galdramennirnir i Vestmannacijjum.

Jegar svartidauði geisaði yfir fsland, tóku

atján galdramenn sig saman, og gjörðu fjelag

nieÖ sjer. 5eir fóru út í Vestmannaeyjar,, óg
ætluðu fiar aö verja sig dauðanum, nieöan f>ess

yrði áuðið, ^egar })eir sáu, að sóttinni var far-

iö að Ijetta af landinu, vildu þeir vita, hvort

Uokkur maöur mundi lifa. ^eir tóku, sig sam-

an um að senda einn fieirra áland, Tóku þeir

þann til þess, sem hvorki var mestur nje minst-

Ur í íþrótt þeirra. Hann fluttu þeir i land, og
sögðu, að ef hann yröi ei kominn aptur fyvir

jól, mundu J)eir senda honum sendingu, sem
dræpi hann, Jetta var snemma á jólaföstunni.

Maöurinn fór, og gekk lengi, og kom viða. En
hvergi sá hann mann; bæirnir stóöu opnir, og
öiiduö lik lágu á viö og dreif í þeim. Loksins
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kom haiin að einum bæ lokuðum. Hann furð-

aði sig á því, og nú vaknaði hjá honum von

uni, að hann mundi finna mann. Hann barði

að íiyruni, og þar kom út ungleg stúlka, og

íríð. Hann heilsaði henni, en hún hljóp um
háls honum, og grjet af gleði yfir þvi, að sjá

mann
;

|)ví hún sagðist hafa hugsað, að enginn

lifði eptir, nenm hún ein. Hún bað hann að

vera hjá sjer^ og hann játaöi því. Fóru f>au

nú inn, og töluöu margt saman. Hún spurði

hann, hvaðan hann kæmi, og hvað hann væri

að fara. Hann sagði henni {^að, og {>að meðy

að hann yrði að koma aptur fyrir jólin. Hún
bað hann samt að vera hjá sjer, sem lengst.

Aumkvaðist liann svo yfir hana, að hann hjet

henni |)ví. Sagði húnhonum, að þar nærri væri

enginn maður á lífi; ^ví hún sagðist haCa farið

vikuleið frá •sjer á alla vegu, og engan mann

fundið. Nú leiö fram undir jólin, og eyjamað'-

urinn vildi fara. Stúlkan bað liann að vera,

og sagði, að fjelagar hans mundu ekki vera

svo grimmir aö láta liann gjalda þess^ þó hann

dveldi hjá sjer, einstæöingnum. Ljet hann svo

tilleiöast, og nú var kominn aðfaradagur jóla.

^á ætlar hann að fara, hvað sem Imn segi.



Hun sjer f)á, að nú duga ei bænir lengur, og

segir: ^lleldiuöu, að {)ú komist út i eyjar i

kveld? eöa fiykir {)jer ekki eins gott að deyja

1

lijevna hjá mjer, og deyja eiiihvevstaöar á leið-'

inni"? — Hann sá^ svS tíminn var nú or&inn of

naumnr, og ásetti sjer nú aft vera kyr, og bifta

dauöa sins. Leíft nú af nóttin, og var hann

mjög daxifur, en stúlkan var hin kátasta, og

spuröi, hvort hann sæi, hvaÖ eyjahúum lifti.

Hann sagði, að nú væru f)eir búnir að sendá

sendinguna i land, og mundi hún koma i dag.

Stúlkan settist nú hjá honum á rúmið sitt, en

hann lagðist upp í fyrir ofan hana. Hann sagði,

að nú væri sig fariÖ að syfla, og væri {)að að-

Rókn. Síöan sofnaði hann. Stúlkan sat á rúm-

stokknum, og var einatt að smá-vekja hann^

og láta hann segja sjer, hvar sendingin vœri.

En })ví nær sem hún kom, t)vi fastar svafhann,

og seinast, |)egar hann sagði, að sendingin

Væri komin i landareignina, sofnaði hann, svo

hun gat ei vakíð liann aptur, Enda leið þá
ekki á löngu, áður hún sá gufu mórauða koma
inn í bæinn. Gufa þessi leið hægt og hægt inn

að henni, og varð þar að mannsmynd. Stúlk-

spyr, hvort hún ætli að fara, Sendingip
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aíf: rúminu, „f>ví jeg kemst ekki upp fyrir f)ig%

segir hún. Stúlkan segir, aö þá verði hún

nokkuð til aö vinna. Sentlingin spuröi, hvað

þaö. vseri. Stúlkan segír, þaö sje þaö, aö lofa

sjerað sjá, hvað hún geti orðið stór. Sending-

in játar þyí, og verður nú svo stór, aÖ liún

fyllir upp allan bæinn. 5á segir stúlkan : „Nú
vil jeg sjá, hvaö lítil þú getur orðiö". Sending-

in seglst geta orðið að flugu, og í því bregzt

hún í fluguliki, og ætlar nú að komast undir

hendina á stúlkiinni upp í rúmiö til mannsins.

En þá lendir hún í sauðarlégg , sem stúlkan

hjelt á, og fór inn i hann, en stúlkan setti

tappa i gatið.,
.

Ljet hún síöan legginn meö
sendingilnni í i vasa sinn, og vekur nú mann-

inn. Vaknar hann þá fljótt, og undrast mjög

yfir því, aö hann lifi enn. Stúlkan spyr hann,

hvar sendingin sje, Hann segist ekki vita,

hvað orðiÖ hafi af henni. Segir þá stúlkan, að

það hafi sig lengi grunað, aö ekki mundu þeir

vera miklir galdramenn i eyjunum. Varö liú

niaöurinn mjög glaöur, og nutu þau hæöi há-

tíðarinnar með mikilH ánægju. En er leið að

n;ýári, fór maöurinn að veröa fálátur. Stúlkan
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spuröi, Iivaö aö hoimm gengi. Ilann segir, að

nú sj'eu þeir í eyjunum að búa til aðra send-

ingu, „og niagna þeir Iiana allir. Hún á að

konia lijer á ganilársdag, og mun ei gott

að forða nijer". Stúlkan sagði, aÖ ekki gæti

hún kviöið ])ví að óreyndUj „og skaltu ekki

vera hræddur við sendingar eyjamanna". Var

lain hú hh\ kátasta, og þótti honum þá skömm
að, að bera sig mjög illa. A gandársdag segir

hann, að nú sje sendingin komin i land, „og

miðarhenni íljótt, því hún erákaflega mögnuö'^.

Stúlkan segír, að hann skuli nú ganga út nieð

sjer. Hann gjörir ])að. Ganga f^au, þangað

til þau koma að skógarrunn einum. jÞai' nem-

ur hún staðar, ogki]>pir upp nokkrum hrislum.

Verðurþá fyrir þeim hella ein. Hún lyptirupp

hellunni, og er þar jarölu'is undir. ganga

nú ofan i jarðhúsið, og er þar dimmt og óguv-

legt. $ar er ein Ijóstýra dauf, og logar húij á

inannsístru i hauskúpu. ^av liggur karl einn;

.
heldur ógurlegur, í rúmfleti viö Ijósið. Augun
í honum voru eins og blóð, og allur var hann

ofrýnílegur, svo eyjamanninum þótti nóg um.

Karlinn segir: „f^að ber eitthvaö nýrra við, 'að

tú ert á ferðinnij fósíra. ^íí^S er langt siðau
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jeg hef sjeð þig, og hvaft á jeg nú að gjöra

fyrir þig". Stúlkaii segir honum f)á allt um
ferðir sínar, og uni manninn, og fyrri sending-

una. Karlinn biftur liana að lofa sjer að sjá

legginn. Iliin gjörir f^að, og verður f)á karlinn

allur annar, þegar hann tók viðleggnum. Vehi

hann honum á allar Imulir fyrir sjer, og strauk

hann állan utan. $á segir stúlkan: hjálpaðu

mjer nú fljótt, fóstri; f)ví nú er manninn fariö

að syQa, og pab er merki f)ess, að sendingin

er senn kamin, Karlinn tekur f)á tappann úr

leggnum, og kemur f)á flugan út úr honum.

Karlinn strauk fluguna, og klappaði henni, og

segir: „Farðu nú og taktu á móti ölhim »end-

ingum úr eyjunum, og gleyptu f^ær". ^á varð

brestur mikill, og fór flugan út, og varð þá

svo stór, að annar skoltur tók við himin, en

annar við jörðu. Tók hún svo á móti öllum

sendingum úr eyjunum, og var nú manninum
borgið. Fóru f)au nú heim aptur úrjarðhúsinu,

og settust að á bæ stúlkunnar. Attust f)ausið-

an, og jukust, og margfölduðust, og uppfylltu

jörðina.
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Í3. Me s su-diktur y

scm nokkrir eigna Hailgrími presti Pjetuvssyni.

1. Eðlamaður einn var sá

ádur R tíð, scm hcrmi jcg frá,

sínum gurði sat haun á,

sæll i mesta gildi.

Velgengnin var honum hjá:

hafði vildi, harði allt hvað vildi.

2. Velgengnin að villti hann,

$cni verða opt þcim nka kann;

forsugur sá fjáðí mann
fánm gott af tærði.

Lystiscmin hann leíddi i bann

;

af lukku stærði, af lukkunoi sig stærði.

3. Yór honuni scm ílcjrum þeim,

sem festa sig yið þcnnan hcim:

varla varð af sælum seim

saddur hjer á láðí;

hripsaði mcð höndum Ivcim

hverju náði, hvcrju scm hann náði.

4. En J)vi meir scm aflað fjekk,

ágirnd vóx i stoltum rbkk;
^ með Mammon klæddi hann maðka-sckk,

nijög plægjandi J)egna.

Til sinnar kirkju sjaldan gekk

sálar vegna, sálar gagnsins vegna.

5. J>á sjaldan aÖ J)áÖ lil bar,

{)essi gekk li! kirkjunnar,

Uvcrjum scinna hann kom Jiar,

hvergi skcmur fcafði.
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Beið hann aUlrei blessunar;

við Ijorð sitt hal'ði, við boið sitt hugann haíði.

6. Um iniðnættis eina stund,

er hann var í íöstuni blund,

engiU guðs Uom á hans íund

með ásjáu í'urðu skæra.

Ótla sló yíir auöar lund,

ei sig hræra, ei sif( þorði hrœra.

7. Signaður engiU sagði þá:

„senílur er jeg guöi frá,

„YÍssa aö segja |)jer sannleiks spá

„synda fyrir J)ín lýti:

^l)ölvaða mnntii framför fá,

„og fara í víti, fíira í hcljar víli'*.

8. Sveif j)á ógn á sofaudi þegn,

sem hauu væri lagður í gcgn,

ofbauð honum hin iUa fregn

ölluni fram úr máta.
,

Hvarf þá frá homun mannlcgt mogn

;

. niaðurinu gráta, maöurinn tók að gráta.

9. Svo leízt honum eugil á,

sem eldur gengi hans. munni frá.

Hjer við mannsins huga b'vá,

svo hjiirtaÖ sárt nani kvíöa,

sem döimr sál í djöíla krá

viÖ dauöann stríða, viö dauðann ætti aö stríða.

10. Ihigann þó upp hcrOa vann,

og horfði l)eint á Legátann.

„Seg mjer, herra", sagði hann,

„syndir hverjar valda,



„er hncppasl á jeg i heljar bann"?

Ilvers öÖ gjaUla, hvers á jeg aÖ gjalda"?

11. Engill segir: j^Ofdirfð þín

„oUi fyrirbúinni pín;

„J)ín gráðug ofdrykkja gjörir þig svín

„með göldum ofmetnaöi.

„En furftugur kvclsl í sorgum s(n;

„sálar skaði, súlar'það er þinn skaði.

12. „En citt er þitt |)ó vanimið vest,

„er veldur þinni glutun mesl;

„orð drottins ei aðhyllest

„og crt J)ess íoraktgri;

„þu hafnar kirkju og hjer með p#nst

„og helgu nltari, helgu guðs altari".

13. íiorgum sleginn syndarinn

svo pá gjörir í annað sinn

inna ti! við cngilinn:

. „Er mjer sýndur voði?
^

„segðu mjcr nú saunlcikinn,

' „sendiboði, scudi - helgur - boði!

14. „Er j)á bótin ci við nein,

„að jeg mcgi þetta kvein

„nú umílýja' í nokkri grein

„og náð hjá guði íinna?

„Ilimnabúi, ci hug minn leyn

„huggnn þinna, huggun oröa þinna"!

15. EngiU segir: „Ein er bót

„ulln þínu böli á mót,

„ef hvorki sparar |)ú hönd nje fót

„hjcr í lífi þessu,

1 5



„og hlýðir rcl af hjartans rút

ehvcrri mcsdu, hvcrri cinni messa.

16. „En bráður sálar bani þinn er,

„cf blessan presls á niis viÖ fer;

„og" ef svofldan skömm þig íker,

„aö skaparann biðjir þú eigi,

„böWan ein ]ii býr meö I>jer;

„á breiðum vcgi, á breiðmn gár þú vegi*-

17. Helgur engill honiitn í frá

hvarf þá eptir vitran þá.

Maðurinn íília blundi brá,

bljúgur í geÖi sínu.

Hngsar cptir htrðri spá,

hrelldur pínu, hrelldur kveið við pínu.

18. Taiar hann þá við sjálfan sig:

„Sál niín, þú mátt vakta þig!

„hótan guðs er haslarlig;

„hvað skal mig til skoða?

„.Sjá þykist jeg ijálfan mig,

„sáran voða, sáran kominn í voða, '

19. „Seint hef jeg að góöu gáð,

„gaði sje lof fyrir sína náð;

„von er, að nauðsyn verði bráð

„víst rojcr belur að hcgða.

„Eg skai hafa engils ráð,

' „og aldrei .bregÖa, aldrei af því bregðH".

30. Síðan breytti sínum hag,

STO sem stendnr i mínum brag.

Herrans sjerhvern helgan dag

hann hafÖi í stfcrsta gildi;

/
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mjúksinnnður meÖ þaÖ lag,

messu vildi, messu hlýða vildl.

21. Illaut síðan þær heillir hann,

hafði það f ábatann:

sannhclgur var sæmdarmann
með siðugum anda fróðum.

Mð hjá guði' fólki fann,

frscgur nf góðum, frægur af verUum góÖum.
22. þegar í sóma acnn til sanns

svo stóð hngur eðlamanns,

íjell það böl til hugum hans

n helgum dcgi cinum:

hann mcinti að koma til mcssu rjmnS'

meöur svcinum, meður sínum sveinum.

23. A hann þungur svefn þá sje,

síðarla mjög vaknaðe

upp þó stóð nieð andvarpe

í áforminu sig hreysti.

Sínum blakk á baU þá stjc,

brátt og þeysti, brátt til kirkju þeysti.

24. Ilófa djTÍ hleypti á skeiÖ

hann, og ákaílega reið.

Mætti honum maður á leið,

sá niessulokin sngðí.

Otta sló yfir örva meiö

ótt að bragði, ótt að skjótu brágði.

^5. Hann bljes við þuugt og barmaði sjcr:

„Blíöur droltinn hjálpi mjer;

„nú fór meir cn vilda jeg ver,

„vei mjer aumum munni"!

\

5*
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Hinn nani annsa: „Ilvað er þjer?

„Henndu sanhi, hcrm {)u lijor með sanni"

26. „Kr mjer", sagöi hann, „angur og ve,

„að ekki náði jcg messuune;
„hjarlans af ]>ví haimkvæle
„jcg hef í hrjósti mínu.

„Mildur drottinn miskune!

„mjer frá pínu, mjcr bjargi frá píuu"!

27. Sá, sem kirkju kominn var frá,

í kampinn tók að brosa þá.

„Vit hef jcg«, sagði' hann, „ekki á,

„{)ví aiuulega svo vilt láta.

„Mjer þykir {)ú cptir þcssu sjá

„{)urfa í máta, {)urfa í öngvan máta*.

28. „Hjcr fyrir máttu", hugsast mjcr,

»hyggilega láta {)jcr

„{)ú hefur nóg í heimi hjer,

„holds velgcngni og prýði,

„í messu ekki matur cr,

„menn þó hlýði, menn þó hcuni hlýði".

29. Eðlamaöur með angur og þjóst

ákaflcga sjer harðr á brjóst:
* „harla seint jeg hciman bjóst.

„Hvað skal mjcr til ráða?

„Aumlega tíðin undan drósl,

„ekki náða, ekki messu jcg náða"!
30. Hann nam annsa, er layggðir bar:

„HeyrðirÖu upphaf messunnar"?
„Já", hann kvaö, „jcg við það var,

„þó varla við eyrun sctti".
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„Beiðslu líka blcssunar"?

hinn bljúgi frjelti, hinn bljúgi eptir fijetti.

31. „Tii samlætis við söfnuðinn,

„fyrir siðasakir", mælti hinn,

„allt fram undir útganginn

)Jcg {)ar kaldur slímdi:

„þá seinasti var sálmurinn

„sunginn, rýmdi, sunginn, jeg þá rýmdi".

32. Eðlamaður annsa vann:

„Inutu mjcr það nú fyrir sann:

„hvort brá þjer ei vel viö boöskap þann,

„|>á blessaður vart af presti"?

Annsaöi hinn: „Jeg ei þaÖ fann.

„Aumt það nesli, aumt virtist mjer það nesti".

33. Eðlamaður cnn þá tjcr:

„Jcg spyr, viltu selja mjer

„hclgan þá, sem hlotnaðist þjer

' „herrans undir messu?

„Minu gangvara í móti ber

„mcður scssu, með rciðsknp og sessu.

34. Sá, sem kom af kirkju - stig,

kunni að annsa svo fyrir sig:

„Góður maður, gabha' ei mig!

„jeg gct fess ei til vona,

„að gersemi þín svo gervilig

„gefir svona, gcfir í burtu svona.

35. „Mjer hefur lengi á liprum hcsl

„lcikið hugur allra mest;

„lítiÖ hef jcg lag mcð prcst

„og lœrdóm helgra frœöa;
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„miklu betra mjer sýnest,

„mætti græða, mætti jcg peninginn grsDÖa.

"36. „En ei fyrir það^ ef alvara' er þjor,

„er sá ragur, sem stampinn ber,

„Arons blessan upp á sjer ^ ,

„ætla jeg" lítið hafi.

„Sönn markleysa sýnist mjer

„á sumu skraíi, á sumu prosta skrafí.

37. „Látuni víð þessu þá vera keypt,

„þú sem hefur orÖum hreift.

„Jeg tek það upp fyrir háð og heipl,

„ef hestinn fær mjer eigi,

„því undir fíeti ei er fkreipt

„á okkar vegi, á okkar kirkjuvcgi*.

38. Eölamaður annsa rjeö:
^

„Ei jeg nei við þessu kveð,

„því blessan guðs og miskun mcÖ
„mjer kýs jeg til handa,

„sem shIu {)inni var sett i veð

„af signuöum anda, af signuðum kcnnimanns anda".

39. Af baki stje svo búnum jó,

bófinn leiöur að þvi hló;
^

'

annað í pung hann augað dró,

sá ógæfunnar gautur.

Fór á bak og fákinn sió: '

„Farvcl nautur, farvel kaupanautur",

40. Eðlamaður, i anda hress,

arkaði heim til kirkju' og prests,

bljúgur söng þar bænarvers,

áð blessunar mætti' hann njóta

r
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og allra gœÖa nltarcss,

ícm um eilífð hljóla, sem um eillfð góðir liljóla. ,

41. Scint að koma í söngva stað,

sjei* Ijet aldrei verða þaö

ujíp l'rá því,. og^ œtíö baÖ

öndu sinni vægðar. /

Með œru fjekk svo útlifað;

allt til frægöar, alU snerist honum til fræg:ðar.

42. En þaö hefur hins af feröum frjeiEt,
,

sem fjekk í burt fyrir söðul og hesl

siunar sálar býtin bezt,

blcssan guðs og náðir:

hann sagðist ckki sinna' um prest

nje sæta' hnns ráði, njc sæta' hans neinu ráði.

43. Flumús knúÖi íararskjót,

feigðin keyrði undir þrjót, '

rcnndi svo yíir grund og grjól

gjaröa fil á hlaupi;

riddarinn steytti í stigrcip fót,

stærði af kaupi, stærði sig af kaupi.

44. Scm hann kcikur sat á blakk,

í sfður báðum höndum stakk,

gefandi sinni gæfu þakk,

hún gjörði' honum slíkt aÖ lána, /

foldin undan fáknum sprakk,

fjell i gjána, fjell þar allt í gjána.

45. I því hesturinn á fram stökk,

aulinn niður á höfuÖið hrökk;

gryfjan var svo djúp og dökk,

aö djöfullina greip aÖ róu; '
.
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ofan á möti allt þá söMc,

^ árar drógu, árar niður ()róga. ,

46. Afdrif hans svo urðu Ijót:

ofan fór kvikur á djöfla mót,

\ myrkra landi festi fót,

hjá fjandanum hann gisti;

aldrci fjekk á böliiiu bót;

, blcssan missti, blessan drottins missfii.

47. Iljer af ráða maður' má, i

hvað misjafnt horfa forlög á;

sá scm að ráðum guðs vill gá
gjöra' hans orðum irúa,

jrljúphjjirtaöur girnist sá '

frá glæpum snúa, frá glæpum öllnm snúa.

48. Við syndir vcrður ei sálu' hans meint,

sjc umbótar áform hreint:

|>ó hjer komi' aö sumum seint,

sje það í góÖu tómi,

víst og drjúgum var það reynt,

það verður að dómi, það vcrÖur aö læknisdómK

49. Mærð jeg nefni Messndikt;

mætt er efnið og hyggjuligl,

þeim mun ei í fanka hryggt,

/ sem þylja' hann sjer fyrir munni.

Dvcrga stefnu í þögn er þrykkt,

frá þornuðum brunni, frá þornuöum geng jeg bVunnr.

50. Virðing þætti víst mjer að,

ef vildu börnín læra það
sóknar minnar, scm jcg kvað,
minn svciti' er þá borgaður.

' Sjcrhver írómur í sínum stað

sjc hann blessaður, sjc hann æ blessaður.
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14. fgSagan af Bjarna Sveinssyjn og Salvöru

systur hans'^^

Maður hjet Sveinn. Ilann var bóndi norð-

úr í Skagaflröi. Kvæntur var hann, en ekki er

þess getiö, livað kona hans hjet. Sveinn var

maður vel efnaður. Hann atti tvö börn, sem
sagan nefnir, Hjet sonur hans Bjarni, eri Sal-

vör dóttir. 5au voru tviburar, og unntust mjög.

^au voru þá um tvítugt, er þessi saga gjörö-

ist. Eitt vor um Jónsmessu fóru margir Skag-

firðingar á grasafjall. Sveinn hóndi ætlaöi liká

að láta Bjarna son sinn fara. En þegar Sal-

vör heyröi |>aöj vildi hún lika fara. Foreldrar

hennar vildu þaö ei, en Ijetu þó loks tilleiöast

fyrir bænastað hennar. Atíu nú bæði systkinin

að fara á grasaíjalliö. Eu nóttina áöur en þau

fóru, dreymdi Svein hóndá, að hann þóttist eiga

fugla tvo hvíta, og J)ótti honum mjög væntum
fuglana. ^óttist hann nú missa kvennfuglinn,

og saknaöi hansmjög. Sveinn rj eöi svo draum

sinn, aö hann mundi bráöum missa dóttur sína,

og ^ekk {)að honum áhyggju mikillar. Vildi

hann nú ei, að hún færi á grasaí]allið, en hún
linnti ekki fyr, en hún íjekk að fara. Fóru þau
íiú systkinin, og segir ekki af ferðum þeirra.
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Gengu þau hinn fyrsta dag, og tíndu grös, eins

og aðrir. En um nóttina varð Salvöru snögg-

lega íUt, og gat hún ekki fariö með fólkinu.

Varð þá Bjarni eptir hjá systur sinni,' Liöu

þrir dagar, að Salvöru þyngdi einatt, og var

BJarni hjá henni, En hinn íjórða daginn íjekk

hann annan mann, til að vera hjá systur sinni,

og gekk einsaniall frá tjaldinu. Jegar hann

hafði tekið grös í tinupoka sínn, settist hann

undir stein einn mikinn, og studdi hönd undir

kinn. Var hann að hugsa um sýki systur sinn-

ar, og var mjög hugsjúkur og áhyírgjufullur.

£n er hann haföi þar litla stund setið,

heyrir hann dyn mikinn. Litast hann um,

ogsjer, hvar tveir menn komariðandi. Jeirriðu

mikinn, og steí'ndu ^ð Bjarna. lleið annar þeirra

rauðum hesti, og var hann á rauðum klæðum.

Hinn var á dökkum klæöum, og reið brúnum

hesti. 5eirstigu af bakivið steinínn, ogheilsa

Bjarna með nafni. Spurði |>á rauöklæddi maö-

urinn, hvað að honum gengi. Bjami vildi ekki

segja t)að. Hiim rauðklæddi maður segir, að

hann muni ei haía verra af þvi, |)ó hann segi

sjer það, Bjarni segir honum þá frá sýki systur

sinnar. Segir hann, að nú ætli samferðamennirnir

I
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ah fara a8 fara heim, ^^og má jeg J)á verða

hjer eimi eptir hjá systur minni
,
og veit jeg

ei, nær hún deyr í höndum mínum*. »Bágt áttUj

Bjarni", segir hinn rauöklæddi maður, „og vor-

„kenni jeg \i\ev ^etta. En viltu ekki gefamjet

„systur þína"? „Nei", segir JBjarni, „það má
,jeg ekki. Jeg veit engin ideili á fyer, og ei

„veit jeg, hvaöan þú ert. Eða hvaöan ertu^?

jj'Þig varðar ekki um það*, segir rauðklseddi maö-

urinn. Tekur hann I>á upp hjá sjer guUroöna

silfurdós, og var steinn i lokinu, og segir

:

„Viltu ekki selja mjer systur þina fyrir dós

|)essa"? j,Nei", segirBjarni, „jeg gef þjer hana

aldrei, hvað sem f)ú býður". „Jæja", segirmaðf

urinn, j^þyggðu samt dósina af 'mjer til minn-

is um það, aö þú hafir fundið mann á ijöllun-

Um". Tekuv J)á Bjarni við dósinni, og f^akkar

honum gjöfina.
,

Kveðja þá aðkomumennirnir

Bjarna, og ríða burtu, en Bjarni fer heim að

tjaldinu. Um morguninn fara samferðamenn lians

heim, og er hann þá einn eptirhjá systur sinni.

Var bann nú mjög hræddur um^ að hinir ó-

kunnu menn mundu stela systur sinni, ' og porði

6i að sofna. Vakir nú Bjarni þann dag allan;

^ti um nóttina sækir mjög svefn á hann, og
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leggur hann sig niðar hjá systur sinni. Spenn-

ir hann f)á greipar um hana miðja, og æUar,

að ei skuli hún verða svo burtu uumin, að

hann veröi ekki var við. SofnarBjarni núfast;

en er hann vaknar, er systir hans öll á burt,

Verður hann nú angráður mjög, og leitar þann

dag allan, en finnur hana eL Tekur hann sig

uppjOgríður heim um nóttina, og segir tíðindin.

^5etta grunaði mig snemma", segir Sveinn,

„dregur æ nokkuð til þess, sem verða vill".

Var þá safnað saman mönnum og leitaö vand-

lega, en Salvör fannst eigl aÖ heldur. $ótti

mönnum f^etta skaði mikill; ^ví stúlkan var

efnileg, og alh'a manna hugljúfi. LíÖur nú, til

þess Bjarni er f)rítugur aö aldri. Var hann f)á

kvongaður, og farinn að búa. Eitt haust vant-

aði sauðaniann hans fjeð allt, og leitaði hann

fess þrjá daga, en fann ei. Segir fá Bjarní

konu sinni að búa til vikunesti handa sjer, og

skó góða; því hann kvaÖst ætla að leita kinda

sinna. Foreldrar Bjarna liftu f)á cnn, og báðu

J)au hann að fara ekki. Eu hann sagði, þau

skyldu Vera óhrædd, og vona ekki eptir sjer

fyr en að viku liðinni. Eptir f)að fór hanUj

og gekk nú samfleytt í þrjú dægur. Kom hano
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þá að hellisskúta einuni, og svaf þar.; 3Þegar

liann vaknaöi, var komin níftmyrkurs f)oka.

Samt hjelt liann af stað, og villtist hann nú

skjótt. Gekk hann \)á til þess, er hann kom
i dal einn allniikinn. var liðiö á dag.

$okulaust var niöri í dalnum. íegar hann

kom niöur í dalinn, sá hann {lar bæ mikinn og

reisulegaxi. j^angaö fór hann. Sjer hann jþar

karla og konur við slátt á engi fyrir utan tún-

iö. Gengur hann \mv aö, sem konurnar eru.

Jser voru {^rjárj og var ein þeirra tíguglegri en

hinar. Hann heilsar þeim, og spyr, hvort hann

muni fá aö veraj>ar um nóttina.
,

^sev segja

allar já, og fer ein þeirra heim meö honum að

,bænum. 5aö var ung stulka, og ofur lagleg.

5aö var eins og Bjarna sýndist liún lík systur

sinni, þeirri er hann hafti misst á grasafjall-

inu foröum. Rifjaöist þá allur s^ atburöurupp

fyrir honum, og varÖ hann angráöur meö sjálf-

um sjer, en Ijet þó stúlkuna ekki verða vara

við það. Koma þau nú heim, og leiöir stúlkan

Bjarna inn í bæinn. Voru þar stór hús og fall-

eg. Koma þau nú í herbergi eitt rúmgott og

vel vandaö. ^ar fær stúlkan Bjarna stól, og

biður hann bíða sín. Hleypur hán þá út, e«
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kemur a5 vörmu spori inn aptur, og setur mat

og vín á borÖi5 fyrir Bjama. Snæðir hann

siðan, en aft því búnu, biður stúlkan hann ganga

til hvílu. Fylgir hún honum nú í hús eitt IJt—

iö, og er þar sænguppbúin. Háttar núBjarni,

og dregur stúlkan af lionum vosklæðij býöur

honum síðan góðar nætur, og fer burtu. Hugsar

hann nú um, hvar hann muni vera, og hvern-

ig á ^ví muni standa, að þessi stúlka hafi svo

rifjað upp fyrir sjer harma sína, og skilurekki

í þvi. Út frá f)es.sum hugsunum sofnar hann,

en vaknar við {)að, að hann heyrir söng uppi

yfir sjer. Heyrir hann, að á loptinu uppi yfir

rúminu hans' er verið að lesa, eins og titt er í

sveituni. Sungu þar margir, karlar og konur,

og bar \)6 e!n rödd aí öllum hinum. Jessi

rödd vakti algjörlega upp harma Bjarna, því

fmr {)óttist hann f)ekkja liljóð Salvarar systur

sinnar. Var hann nú nokkra stund, að hugsa

um f)etta, en síðan sofnaði hann aptur, og vissi

ei fyr, en litla stúlkan, scm hafti þjónað hon-

um til sængur um kveldið, vakti hann. Kom
hún þá með góð klæði, og bað hann fara i þau;

því hún sagði, að hann mundi verða þar um
daginn; þvi það var sunnudagur. Fer þá stúlk-
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an út. En á meöan Bjarni var aö klse&a sig,

kom inn til h»ms piltur dalítilL Hann var á

graenum klæðiskjól, og aö öllu vel búinn.

Sveinninn heilsar Bjarna, og er mjög ræöinn

viö hann. „Hvaö ertu aö fara"? segir pilturinn.

„Jeg er aö svipast aÖ fje", segirBjarni, „Ekkí

hefi jeg oröiö var viö þaö hjema i dalnum%

scgir pilturinn. „Jú vevður hjer kyr hjá okk-

ur i dag; því hann faöir minn ætlaraö messa%

segir hann, í þessu kemur stúlkan inn, og

segir: „Sveinn, vertu ekki aö neinu hulli við

manninn, Ber J)á stúlkan á borÖ fyrir Bjarna. '

En þegar hann var búinn aö snæöa, ferhúnút

Sjer hann Ijölda fólks vera aÖ koma, og

tekur nú sveinninn í hönd honum, og leiðir

hann út i kirkjuna, og visar honum i sæti.

Litast Bjarni nú um, og þekkir hann f)á rauð-

klædda n)anuinn viÖ hliöina á sjer, sem komið

haíöi til hans á ijolhmum. En þaö sá hann

Var presturinn, sem f)á var á dökku klæðunum.

Alargir voru i kirkjunni, og voru flestir karl-

tnennirnir illilegir og stórlr. Sumir þeirra voru

í sauðsvörtum klæðum prjónuðum. Tekur f}Á

Bjarni upp dósina góðu, og býÖur sessunaut

sínum i nefið, og þág hann það. I framkirkj-
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unni sjer Bjarni konu eina tíguglega búna, og

þóttist hannþar þekkja systur sína. Jauhorfbu

hvort á annað, og varelns og hún ýmistbrosti,

eða grjeti, {>egar hún sá hann. Jóttist hann

uú sjá, hvernig öllu var háttað, og að hann

var kominn til systur sinnar. Leið nú messan,

og fór embættisgjöröin ágætlega fram. Eptir

blessanina tekur pilturinn i hönd Bjarna, og

leiðir liann út. En þegar f)eir koma út fyrir

clyrnar, situr þarkarl einn gamall og illilegur,

Hann bregðurfæti fyrirBjama, svo hann dettur.

Hleypur J)á pilturiun inn í kivkjuna, ab rauð-

klæddamanninum, og sækirhann. Rauðklæddi

maðurinn tók {)á til karlsins^ og diistaði hann

til, en pilturinn fór með Bjarna í bæinn. Að
lithmi tíma liönum koma þeir |)ar, rauðklæddi

og bláklæddi maðurinn. ^eir lieilsa Bjarna

vingjarnlega, og spyrja, hvort hann {^ekki sig.

Hann sagði, að svo væri, og var nú heldur fár

við; því margt rifjaðist nú upp fyrir honum.

En í j[)essu kenmr inn konan, sem hann sá í

kirkjunni, og hjelt, að væri systir sín. Hún
hljóp i faöminn á Bjarna, og segir: „í faðm-

lögum vorura við í móðurlífi, grátandi var jeg

{)aðan tekin, og nú kem jeg hlæjandi aptur í
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faöm I^inn, bróöir"! Heilsast f)au níi, og verð-

ur J)ar fagnaöarfundur, Sagöi liann Iienni þá
allt, seni viö haíbi boriö í Skagafiröi, siðan liún

, hvarf. 5á segir rauöklæddi maðurinnr „Jeg

„tól^ systur Íjína, Bjarni, úr faðmi þínum forð-

„um, og gipti hana þessum bláklædda manni.

,)IIann er sonur minn, ogprestur pkkardalbúa,

,jen jeg er hjer sýslumaður. Nú tók jeg fje

,>I»itt, og villti J)ig hingaðj svo {)iö gætuö fund-

„izt, systkinin, og sagt hvort ööru sögu ykkar,

^siöan J)ið skilduð. Á morgun skal jeg fylgja

„þjer, og íá fjjer ^e þitt, en vertu hjer í nótt,

„og talaðu við systur {íina". Bjarni gjörir nú
})etta. Um morguiiinn ferhann, og kveður syst-

ur sína með mörgum tárum. Kauðklæddi maö-

urinn fer nú með honum, og reka f)eir Ijeö sam-

an. Bláklæddi niaðurinn var og með þeim, og

fylgdu })cir honum oían undir byggö. ^íu'

skilja |)eir, og mæltu tilvináttu hvoraf öðrum.

Segir þá dökkklæddi maðuriiin, að hann ætli

að senda eptir honum í vor, og skuli hann þá

vera feröbúinn iim l'ardagana
;

„skaltu búa hjá

oss í dalnum". — Kemur nú Bjarni heini, og

segir konu sinni og foreldrum ferðasögu sína

og fyrirætlan, en hiöur þau leyna fvi. Líöur

6
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nú fram að fardögum, f)á koma menn þrír me&
hesta til Bjama. Fór hahn um nóttina með allt

' sittbú, karl ogkerlingu, konu og börn. Koma
þau nú í rlalinn, og var5 þar fagnaðarfundur.

^av bjó Bjarni lengi. En þegar bann var gam-

all orðinn, fór bann aptur til Skagafjaröar.

Sagði bann \m sögu þessa, og dó siðan í góöri

elli.

íð, Suðurferða - Ásmundur.

Ásmundurhjet maður, Hann var skagfirzk-

ur aö ætt. Ilöskur var hann og atorkumaöur

mikíl), og f)á um tvitugsaldur, er f>essi saga

gjöröist. Ásmundur fór á vetri bverjum suður

til sjóróöra, og voru æ sömu menn meö bonum.

Af þessu var hann kallaður suöurferöa- k%-

mundur. Einn vetur fór Ásmundur suður, sem
optar, og vöru ^elagar hans með honum. Jeir

yoru um nótt á Melum i Hrútafiröi, og s&tluöu

um morguninn að leggja upp á heiðina. En
um nóttina tók Ásmundur sótt mikla, og biða

lagsmenn hans eptir honum þann dag. Ás-

mundur sagöi, að þeir skyldu fara leiöar sinnar,

og mundi hann koma á eptir. Siö<an fóruþeir,
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en Ásmundur varö ejítir. Daginn eptir varÁs-

mundur orðinn álbata, og hjelt nú af staö. Var

J)á veöur gott. En ])egar hann kom suður á

heiöina miöja, gjöröi liríð mikla, og sá Á'smund-

ur ekki, hvaö hann fór. Villtist hann Já, og

er hann sá þaö, tók hann af hestum sínum

baggana og gróf sig í snjóskaíl, oghaföibagg-

ana fyrir dyrunum, Hestana batt hann á streng.

Síöan fór Ásmundur inn í snjóhúsiö, og haföí

gat á |)ví undan vindi, svo hann gæti sjeö til

Veöurs. Tók hann J)á nesti sitt og fór aö borða.

Eu er hann var nýfarinn aö borða, kom mó-

rauöur hundur aö gatinu á snjóhúsinu, og reif

sig inn, Rakkinn var ygklur mjög og grimm-

legur, og vestuaöi f)ó feinatt viö hvern bita,

sem Ásmundur át. Ásmundi fór ekki að veröa

um hundinn, og tekur upp lijá sjer sauöarlang-

legg einn mikinn, og gefur honum. llakkinn tók

við leggnum, og fór |)egar út með hann. En
aölitlum tíuialiðnum kemur mikill niaöur vexti og

ellilegur aö dyrunum á snjóhúsinu. Hann á-

Varpar Ásmund, og þakkar lionum fjTÍr hvolp-

inn sinn. „Eða ert |)ú ekki suöurferða - As~

niuudur^P segir aðkomandinn. „Svo er þaö kall-

að", segir Ásmundur. ,jNú býð jeg f)jer tvo
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kosti", segir aðkomaiulinn, „annaÖlivort aö fylgja

mjer, eða hríðinni Ijettír ei fyr, en J)ú ert dau5-

ur, 5ví þú skalt vita það, að jeg er valdur að

hríð þessari, ogþví, að Jm sýktist; |)vi jeg vildi

finna l^ig, |)ví engan f)ekki jeg hraustari mann

i sveit". Ásmundi leizt nú ekki á blikuna, og

sá, að sjer var naiiðugur eínn kosiur. Kvaðst

h&nn [)á hekUir vilja fara með honurii, en láta

þar h'f sitt í skaflinuni. „Kom þú f)á% segir aö-

komandinu. Ásmundur tók sig nú upp, ogvar

J)á Ijett upp hríðinnij -og komið gott veður. Fer

aðkomandinn fyrir, en Ásmundur á eptir með

hestana. Ekki vissi Ásmundur, hvað hann fór;

|)ví hann var villtur orðinn. 5eg9r í>eir höíöu

lengi lialdið áfram, veröur fyrir þeim dalverpi-

Á rann eptir dahmm miðjum, og furðaði Ás-

mundáþví, að öðrumegin árinnar varrauðjörö,

en hinu megin alhvitt af snjó. Siim bæ sá hann

hvoru megin. Fara þeir nú heim aö þeim hæn-

unij sem var í hinuni snjófga liluta dalsins.

Fer þá karl með hestana í hús, og gefur þeíiw

hey. Síöan leiðir hann Ásmund inn í bæinn,

og komu í haöstofu. ^ar sá Ásmiuíthír konu

eina gamla og imga stúlku, rjett fallega. Ei

sá bann fleira fólk. Hann heilsar þeim,, og
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{>ví næst vísar karlinn honum til sætis. En aft

litlum tíma liönum fara þau fram, karlinn og

stúlkan. Var þá Asmunclur einn eptir og kerl-

ingin. Keilingin var einatt aö tauta vift sjálfa

sig, „aö aumt væri ab vera tóbakslaus". Ás-

munclur tekur þá tóbakspund úr veski sínu, og

kastar til kerlingar. Tók hún við og varb fegin

ínjög, Nú koma þau inn, karb'nn og stúlkan,

og bar hún matfyrir ÁsmuncL Ásmundur borð-

'ciöi, og var karlinn einatt að tala viö liann, og

var hinn kátasti. 5egar Ásnmndur liafói snætt,

fór stúlkan burt aptur, og kaiJhin meö henni,

HugsaÖi nú Ásmundur, aö {)au mundu vera aö

taka saman ráð sin, og munchi ætla að drepa

sig. Brííðum kemur karlinn aptur, og biöur

Asnunid aÖ ganga til hvíhi. Hann var fús á

það, og leiöir karlinn hann fram i skála einn.

Par var sæng uppbúin. Býður nú karlinn hon-

Um góöar nætm*, og gengur burt, en stúlkan

dregur vosklæöi af Ásmundi. Ætlar hún að

taka sokka lians og skó, og fara bm't mcð þá,

en Ásmundur biður hana að gjöra {)að ekki;

því liann óttaöist, að svik numdi j[)ar undirbúa.

Stúlkan segir, aö J)að sje óhætt; J)ví ei muni
tonum verða mein gjört. Fer Iiún svo^ og
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býður Asmundi góðar nætiir með kossi. Asmundí

þótti |)etta undarlegt í útilegumannahiisum, og

var ekki tnitt um, að honum f>3etti undarlega

góður kossínn stúlkunnar. Sofnar hann nú

skjótt, og vaknar við það, að karlinn stendur

þar hjá honum. Var f)á dagur kominn. Karl-

inn býður honum góðan dag, og segíst núundir

eins ætla að hiöja hann þess, er hann hafi sótt

hann til að gjöra, „Svo stendur á", segir karl-

inn, „að fyrir 20 árum var jeg i sveit, barnaði

5,jeg J)á systur mína, og ílúði jeg síðan, og fór

5,hingað. Er það systir mín, hin ganila kona,

^sem þú sást í gærkveldi, en barn þaö, sem
j,við áttum, er stúlka sú/ sem þjónaði þjer til

5jSængur. Jí^gar jeg kom hjer, voru hjer fyrir

„útilegumenn, og bjuggu í bæ þeim, sem þú
„hefur sjeð i gærkveldi hinu megin árinnar. ^eiv

„eru tveir, og búa enn í bænum. Voru þeir

^jafnan fjenxlur niinir, en jeg gat varizt þeini?

„þangað til nú. Nú bera þeir mig ofurliði, og

jjláta allan snjó, sem i dalinn fellur, falla mín

„megin árinnar. Hefur þaö veriö vani minn?

„að heita sauðum minum yfir í þeirra land, e»

„nú er jeg ekki oröinn maður til þess. Jeg

„ætla því aö biöja þig nú þegar í dag að fara
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„með saubi mina yfir ána, og standa þar yfir

^þeim. Veit jeg, að þú ert maíiur hrausturj

jjeiida mun eí af velta. ^vi konia munu ^eir

jpbáðir, fjendur nnnir, og ætla, aö jeg sje meft

^fjenu. $tt skalt hafa hund minn fiann mó-

(

„rauða með þjer, og mun hann duga f)jer vel".

Rís nú Ásmundur úr rekkjuj og fer með sauÖ-

ina, en karl ijekk honimi kuíl sinn til að hafa

yfir sjer, og öxi, til að verja sig með. 5egar

Ásmundur er kominn yfir ána, hlaupa fieir báðir,

útilegumennirnir, á móti honum,og segja: „Feig-

ur er hann nú**; því þeir hugsuðu, að karlinn

væri með sauöum sinum. En er þeir konia .

nær Ásmundi, segja þeir: „Annat er það, en

við ætluðum". Ilunnu f)eir f)á til Ásmundar,

og rjeöust á hann. Ásmundur sigar Móra á

annan þeirra, en ræÖst sjálfur mót hinum. Rífur

Móri f)ann á hol, sem hann átti viöj og hleyp-

ur síöan niót hinum, og vinna þeir á honum
báöir, Ásmundur og rakkinn. Er nú Ásmundur

hjá sauðunum til kvelds, f)á ferhann heim, og
finnur karlinn. Hann tekur við Ásmundi vel,

og f)akkar lionum mikillega fyrir dagsverkið.

Sagðist hann hafa sjeð til hans, f)á er hann

heííi verið að drepa þá, útilegumennina. Dag-
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inir eptir fara J)eir báðir, Asmimdur ogkarlínn,

yfir um ána til' bæjarins. Voru þar búsakynni

góð og rúmleg. Engan mann fundu þeir fjar,

en fje mikiÖ. Könnu5u þeir nú bæinn allan-

Verður I)á fyrir þeim hurö ein, og gátu þeic

ekki lokið Iienni upp. Asnmndur lileypur f)á

á hurðina, og br^tur hana upp. Var fetta J)á

afhús eitt lítið, og sjá ^eir |)ar konu eina fríða

og fallega. llún var buntlin á hárinu við stólpa

einn, og mjög bleik og mögur orðin. Asmund-

ur leysir hana, og spyr, hvaðan hún sje. Hún
segist vera bóndadóttir úr Eyjafirði, og hefðu

jþeir rænt sjer, útilegumennirnir. Hcfðu |)eir

verið að neyða sig til að eiga annanhvom |)eirra.

En af í)ví hún hefði ei viljað f^að, hefðu |)eir

bundið sig bjer, og aetlað að láta síg svo við-

iirkennast. Asmundur segir henni, hvar komið

epj og að bún sje í góðra manna höndum.

Verður hi'in {)á glöð, og hyggur sígnú sloppna

úr öllum háska. Flytja þeir nú allt úr hinu

kotinu í bæ [^ennan, og sitja þar um veturinn.

LikaÖi Asmundi vel við karlinn, og pær stúlk-

urnar, einkum karlsdóttur. Nam hún ýmsar

iðnir áð stúlkunni, ftemi eyfirzku. Um yorið

segir karlinn viö Asmund^ aö nú skuli hann
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fara heim til s!n, en haTisti skuli hann apt-

Ur koma í dal þennanj því þá segist hann daufi-

ur verfta. Segist hann }>á biöja hann að taka

að sjer dóttur sína og systur, ef húu liíi þá,

og eyfirzku stúlkuna. Segir hann, ab hanu
skuli taka það með fieim, seni hann finni hjer

Qemætt. Síðan fer Ásmundur burtu, og fer

norður í SkagaQörð. Jóttust menn f)á hafa

heimt liann úr Ijelju; en ekki sagði hann nein-

um, hvar hann hefði verið um veturinn. Um
liaustið fór liann aptur burtu, og kom í dalinn

til stúlknanna. Uröu f)ær lionum mjög fegnar;

})ví })á var bæði karl og kerling önduft, og höfÖu

f)ær dysjað f)au á hól einum, f)ar í hh'ðinni.

Er nú Ásmundur f)ar hjá f)eim um veturinn.

En um vorið tekur hann sig upp, og fer með
allt lausafje úr kotinu norður í Skagafjörð.

5ar settist hann að búi, og átti karlsdóttur,

ftn eyfirzku stúlkuna gipli hann manni f)ar í

sveitinni; og lýkur hjer sögu suðurferða - Ás-

mundar. .

16, Vtilerfumannahmn,

Skuggaviildi, skjólið {)itt

^kyggi nú á landið mitt,
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svo enginn geti á {>að hilt

fíf uðrum landsins Iy6i;

fnrða oss stríði, forÖa oss Íieljar strifti.!

5að sagði kvennmaður, sem haföi verið

einn vetur nieð útilegumönnum, að þetta vers

heftu |>eir sungið á hverju kveldi, og ekkert

annað gott orö heföi hún heyrt þá fara meö
allan veturinn.

'

/7. Hellismannasaga,

5að er sögn manna, að á fyrri timum hafi

18 skólapiltar frá Hólum lagzt út. Segja sum-

ir, að sú hafi veriö orsökin, að fieir hafi drepið

kerlingu eina á staðnum. $eir gjöröu {)á íje-

lag með sjer, og hjetu hver öörum tryggri

fylgd, og tóku ' sjer hólfestu í Surtshelli hjá

Kalmannstungu. Jeir höföu með sjer tvær konur.

Sagt er, aö {>eir hafi átt börn viö þeim, en þau

hafi þeir öll látið i tjörn eina, sem í hellinum

er, $eir ræntu r^e manna þar um heiðarnar,

og ráku það heim til sín á haustin, svo hundr-

uÖum skipti. Sagan segir, að þeir hafi rekið

það fram aö gati því hinu mikla, sem er

á hellinum, skammt fyrir innan dyrnar, og
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hrundið ]>\i þar fram af, svo ei |)yrftu þeir að

vera að skera |)aö; f^ví Jaö þótti þeim of mikil

fyrirhöfn, Af þessu gjöröust illar heimtur hjá

bændum, og báru |ieir sig illa, en gátu ei aö

gjört; því enginn vildi hætta sjer í hendurhell-

isbúa, Ei er þess getiö, aÖ {>eir hafi drepið

menn, eöa rænt bæi, en jafnan voru þeir með

voi^num, og niargir saman. Ekki fóru þeir

dult, og þaö var siöur þeirra, að sækja kirkju

að Kalmannstungu. Stóöu þeir á miöju gólfi i

rööj og sneru bökum saman. Vopn höföu þeír á

hliÖ, svo ekki var aögengilegt fyrir bændur að

sækja þá, þó þeir heíðu viljað þaö. Enþógcítu

hellismenn ekki varazt svik sveitabúa. Jaö er

mælt, að HvítsiÖingar hafi nú farið að taká sam-

an ráð sín um það, hverni^ þéssum ránsmönn-

um yröi stökkt úr nágrenninu, eða bani ráöínn.

Gekkst }>á bóndasonurinn í Kalmannstungu und-

ir það, að svíkja hellismenn, en áskildi sjer,

aÖ bændur Ijetu sig einan ráöa, og veittu sjer

trúa fylgd, þegar liann vildi, þetta var nú gjört.

Bóndasonurinn fór á fund hellísbúa, beiddi f)á

ásjár, og kvaöst vilja ganga í fjelag með þeím.

Hellismenn voru ófúsir á að taka viö honum,

og sögöu, þar mundu svik undir búa. Hann
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neítaði þv!, og vann J)eim dýra IiolhLStueiða-

Tóku hellismenn við honum, f)ví j>eim leizt

rösklep;a á manninn, og þótti ódrengilegt að

reka þann frá sjery sem ílýði á náðir þeirra, og

þeir ættu alls kostar við. Nú var l^ú bónrla-

son kominn í íjelag hellismanna, og vann

það, er þeir vildu. Sánit höfðu þeir jafnan

gæzlu á lionum, og leiö svo hið fypsta ár, að

ekkert sá hann sjer færi áaðkomast frá þeim,

eða vinna þá. Er |)á sagt, að hann hafi iUa

kunnað viö sig, f>ó ei Ijeti hann hellismenn

verða fiess Víii'a. Jegar haustið kom, og vika

var til gangna, fóru hellismenn að vana sínum

að leita sauða. Allir fóru þeir í för þessa, nema
einn var eptir í hellinum hjá kónunum. Steir

tóku og hóndason með sjer. Gengu {)QÍr vítt,

sem vegir liggja um heiðarnar, og komu meö
ógrynni fjár aptur. Káku þeir fjeð heim í Vopna-

lág, og bjuggust f)ar um um nóttina, áður en

þeir rækju fjeð heim að hellinum til slátrunar.

Lugðust þeir allir í röð á lágarharminn, og

stungu vopnum sjnum niður í kring um sig.

Er svo mælt, að lágin .dragi nafnið af þessum

slð hellismanna. Daginn eptir risu J)eir upp,

ráku saman fjeð, og fóru heim að héllinum.
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Hrundu þeir þvi ofan af gat - brúiiinni, oggekk
í)að íljótt. Bóndason gekk og að {lessu' starfi

nieð þeim, og mátti liann hafa þaÖ svo búið,

livort honum fjell {jað betur eða ver. Eptir

þetta settust hellismenn uni kyrt, og lifðu, eins

og |)eim líkaði bezt, um veturinn. Nú fórbónda-

syni að g^jörast órótt í huga, að hann gat hvorki

komizt burt, eða sjeð ráð til að vinna hellis-

menn, Leið svo veturinn og sumariö íram að

hausti. Gjöröi J)á bónrlason sjerupp veiki, og

Ijezt ei geta farið í sauðaleitina með þeim, og

kaus sjer að vera heima, og gæta kvennanna.

Ei f)ótti liellisbúum þetta tryggilegt, en Ijetu

í>ó loks til leiðast. Átti þá bóndason að geyma
UeUisins meö kouunum. En til {)ess ^eiv

væru vissir um, aö hann stryki ekki, á nieöan

þfeír væru að heiman, skárii þeir hásinarnar

sundur aö mestu á báðum fótum, og Ijetuliann

enn vinna sjer eið að [^ví, aö ei skyldi hann

svikja \m, Að {)ví búnu fóru hellismenn á braut

í sauðaleitina ; en bóndason lá í sárum. Kon-

urnar gættu liansj og græddu sár lians, Nú
þótti bóndasym væulegast aö reyna að vínna á

hellismönnum, þegar j[)eir kæmu úr leitinni.

Hami skreiö því einhverja nóttina burt úr hell-

1 •



94

inum, og vildi þá svo vel til, að liann fann

hest skammt þaðan á eyrunum við fljótið. Hann
tók liann, og reið tíl byggöa. Ljet hann þá
boð ganga um sveítirnar, og stefndi að sjer

öllum vopnfærum mönnum. Varð þaö skjótt

margmennij er hann fjeklc, og allir sæmilega

búnir að vopnum, eptir því sem auðið var.

SagÖi J)á bóndason J)eim ráð sitt, og skoraði á

J)á að fylgja sjer ódeiglega. 5eir riðu ^ví næst

af stað, kveldið sem hann vissi að hellismenn

voru vanir að koma i Vopnalág. Hafti hann

nú margfalt meira liö, en helUshúar. jÞeir riðu

að öðrum enda lágarinnar; f)ar stlgu þéir af

hestum sínum, og skyldu nokkrir gæta þeirra,

svo hellisbúar gætu ei náð {íeim, og komizt

undan á þann hátt. Gjörir nú bóndason {)á

skipun á, er honum [)ótti bezt. SagÖi hann,

aö nú skyldu {)eir ganga hljóölega eptir lág-

inni, og taka vopn öU frá hellismönnum sof-

andi. Síðan skyldi maður sá, er hann tiltók,

ganga að þeim heílli.sbúa, er lægi í miðjum

hópnum, og heföi valnastakk yfir sjer
, og

höggva afhonum höfuðið. RíÖur oss mikið á því,

segir hann, því sá maður verður oss skæður, ef

hann nær að komast á fætur. Hann er hraust-
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astur allra hellisbúa, og hafa þeir miklö tvaust

á honum. Hann hefur búið sjer til stakk úr

Sauöarvöhini, og bíta hann engin járn. ^egíif

hann haföi {letta mæltj gengu f)eir allir samt

eptir híginni, og sjá nú, hvar hellismenn liggja,

og sofa. Fara bænclur að þeim bljóðlega,

.og taka vopn f)eirra öll. Síöan vegur sá, er

til var nefndur, að manninum í vahiastakknum,
og náhi hann ei til, svo höggið kom á ámian
tnann, er næstur. honum lá, og tók aí höfuðið.

Vöknuftu f)á hellisbúar við iUan draum, og risii

^PP- 5á segir einn þeirra: „varaöu þig, valna-

stakkut-, fallinn er bann íjögra maki". Varð

iiú aögangur allbaröurj en af f)ví hellisbúa

Vantabi vopn sín, gátu þeir ekki staöizt mann-

Qöldann. Fjellu þeir, hver um annan þveran. 5ó
gátu bændurei drepiö {)á alla fiarí láginni, oglihipu

|)eir víðsvegar, og eltu hinir og drápu |)á, þar

Sem feir náðu f)eim. Jorvaldur var drepinn á

Jorvaldshálsi. Geiraldur var drepinn viö Geirr

aldargnýpu norður á Arnarvatnsbeiði, Atli við

Atlalæk, Asgeir við Asgeirsbrunn. Jormóöur
bjet einn af hellismönnum; hann tók á rás

líiöur allar sveitir, og ofan aö Borgarfiröi, og

eltu menn hann ríðandi og gangandi. ^egar
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hann kom aft sjónum, laí^öist liann frá landi?

t)g svani út í Jormóössker, Keru |)á bændur

á eptir. En er Iiann sá f>á koma aö skerinUj

gekk Imnn upp á Jormóðsnýpu, og kastaöi sjer

niöur af henni í sjóinn, og hefur ekki skotið

upp síöan. Einn af líellismönnum hjet Eirikur.

Honum er viöbrugÖiö fyrir hreysti og irækleik.

llann hljóp á liandahlaupi upp undir jökulimi?

og dregur hann síöan nafn af honum, og heit-

ir Eiríksjö.kull. Eiríkur rann upp gnýpu eina

noröan í jöklinum, og voru f)á sveitamenn svo

nærri honum, aö einn hjó til hans, svo af tók

annan fótinn í öklastaö. En Eírikur l^omst

samt úr liöndum þeirra, og upp á giiýpuna.

Já kvaö hann:
Hjartíið niilt ev hlac^iT^ kiirt,

hvcrgi náir að sUeika;

moh fótinn annan fór jcj^ á liiirtj

fár inun eplir luil^a.

Bændur uröu þá frá aö hverfa; f}ví enginn

treystist aö renna upp gnýpuna, fenda var þeim

dauöinn vís, er j>að hefiM reynt.

Gnýpan er nú kölluð Eiríksgnýpa.

Jegar búiÖ var aö vinna á hellismönnum,

fóru bændur heim að hellinum, og æthiöu að

taka konurnar, og í)að, (^v far væri Ijemætt



97
«

En konurnar vöröust vel, og báru bæði eld og

vatn sjóðandi á þá. Sagan segir, að sveita*-

menn hafi hjer komizt í mesta hættu, og Jieim

hafi |)ótt verra að vinna konurnar, en alla hell-

isbúa. En fór svo, að þær urðu unnar, eins

og við var að búast af slíkum mamiíjölda; því

enginn má við margnum. Ekki er þess getið^

hvort jþær voru drepnar, eða ekki.. $ó er það

líklegast. 5ess er heldur ei getið, aö mikið

fjemœtt hafi fundizt í hellinum, en f^aö, sem
j)ar var, tóku sveitamenn með sjer. Jeir tóku

og sauðfje allt, er þeSr fundu, og hellismenn

höfðu rekiö saman, og fóru heim með þaö.

Sumir segjá, aö bóndason hafi með tíman-

um oröið albata af sárum sínum, og sezt aö búí

i Kahnannstungu eptir föður sinn, og hafi þar

dáið i góðri elli. Aðrir segja, að hann hafí

sýkzt stuttu eptir dráp hellismanna, og hafi

enginn getað læknað hann. Haim hafi lifað

' mörg ár við örkuml, og seinast rotnað lifandi,

eöa visnaö, áöur hann dó.

Enn aðrir segja öðruvísi frá, ^eir segja, að

Eiríkur liafi fariö af gnýpunni, þegíir sveita-

menn voru heim komnir. $á fórhanntil sjáv-

ar (ségja þeir), og kom sjer i skip meö farmönn-
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iim. Komst hann fljótt j vinfengi skipverja,

og varð uppgangsmaður milcill, og siglinga-

maöur. Nokkrum árum eptir þennan atburð kom
skip að landi við Eeykjavík. $að var kaup-

skip mikiö og fagurt, og hafði mikinn varning

.oggóðan. Keyptu landsmenn fúslega af þeim,

og barst það út um landið, að þetta skip gæfi,

en seldi ekki. Flykktust f)á sveitamenn mjög
að skipinu, 5aHgað fór og bóndinn frá Kal-

mannstungu, en f)að var sá, er sveik hellis-

menn. $egar hann var kominn út á kaupskip-

ið, kom maður upp á þilfarið^ sem landsmenn

f)óttust ei fyr sjeð hafa. 'llann var hár vexti,

þreklegur óg að öllu hinn knálegasti maður.

Ilann var á rauöum kyrtli, og gekk á trjefæti.

^essi maður gekk að bóridanum, tók hann níeð

hendinni, og mælti, að allir landsmenn skyldu

hmt fara, ef þeir vildu hplda lífi og limum-

Er þá sagt, að bændur urðu hræddir, og hrukku

ofan af skipinu, og fóru i land. Sáu f)eit fá,

að kaupmenn Ijettuakkerum f)egarí stað, undu

upp segl, og Ijetu i haf. ^óttust menn nú

vifa, aö hjer mundi verið hafa Eiríkur, og heííii

hann ætlað að launa bóndanum svikin. Híinn

átti og að hafa heitið því^ þá er hann stóð á
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gnýpunni, að liann skyltli grimmlega hefna hell-

ismanna, er hann gæti þvi við komið. Ekki

vissu menn framar um kaupskipið, nje Eirík

eða bóndann, eöa hverja hegningu hann leið.

Og lýkur hjer sögu hellismanna.

18, SurtshelUr.

5að er í frásögum haft, að eiiihverju sinni

hafi sakamaöur foröað sjer, með f)ví að lilaupa

í Surtshelli. Sagan sogir, að hann hafi hlaupið

ílag og nótt, og loks komið upp á Langanesi.

Hafi \m skór hans verið fuUir með sand; en

|)egar að var gætt, var það guUsandur. Sagöi

þá maðurinn, að liann heföi um tíma gengið i

sandi miklum, og vaöiÖ hann upp yfir ökla.

Hefði það verið líkt og ægisandur á sjávarströnd.

teo-ar Easert Óliifssoii fór að kanna SurtshíiHi,

var honiim sagt, aö þaÖ væri niesta heimska; þvi þar

byggí alis konar illar væltur og tröll^ Surlur átli aö

yera jþeirra juestur og vestur, og við hann átti hellirinn

aö Vera kenndur.

Samanber Landn. Kh. 1843, bls. 199.

i Siá: „Eggert Olnvsens Ueise igienneni. Is'land",

bls. 2.38, o, s. frv.

7*
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19, Glimu - Oddur á Hliðarenda.

Leiigi hafa menn haft f)á trú, að í Odáöa-

hraUni væru útilegumennj og skal hjer koma
saga, er Ijóslega sýnií^, að svo sje.

Landþingisskrifari Sigurður Siguröarson bjó

á Hliðarenda í Fljótshlíð. Hann var maður

auðugur að Ije, og átti margar jarÖir noröur í

Eyjafjarðarsýslu. Ilann liaföi aliö upp pilt þann,

qr Oddur hjet. Hann var hráðþroska og efni-

legur. Hann var þá um tvítugt, þegar þessi

saga gjörÖist. Einu sinni þurfti Siguröur að

senda norður, og Ijet hann Odd fara. Oddur

haföi þrjá liesta alda til ferðarinnar. Jetta var

um Jónsmessu, Sigurður sagði honum, að fara

vestur á Kaldadalsveg, og þar norður; því á

Sprengisandi mundi vera iU færð og óvegað.

Oddur Ijezt mundi gjöra svo, sem hann sagði,

,og fór síöan af stað. En þegar hann var kom-
inn vestur í Eystrahrepp, tók hanií þaö ráð að

fara Sprengisand; því honum þótti sá vegur

liggja beinna viö. Segir nú ekki ,af ferðum

hans, fyr en hann kemur suður á fjöUiu aptur.

Hefur hann þá Ódáðaliraun á'vinstri hönd, en

Arnarfellsjökiil á hægri. Var þá veöur gott,

og færð hin bezta. En er hann var kominn á
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miðjan Spreiigísancl, sjer hann, hvar niaður

kemur rí?>ancli á brúnum hesti austan úrhrauli-

inu og stefnir á hann. Oddur hægir nú á sjer,

' í>ykist sjá, að fiettamuni v^era útilegumaöur,

Kemur nú maðurinn að honum, og var.hanu
' á sauðsvörtum prjóníotum, með mórauða koU-

\

húfu eða hettu á höíðinu. Aðkomumaður hleyp-

ur jþegar af hestinum, og ræöst á Odd^ og ætlx

ar að setja hann af baki. Oddur hleypur aí

hestinum, og takast þeir nú á, og glíma. Verða

|>ar nú sviptingar harðar, en að lyktum getur

Oddur fellt hinn ókunna mann. Ilraunbúi bið-

ur hann að geía sjer lif, en Oddur kvaöst ei

|)ora f)að; því hann óttist, að hann niuni það

illa launa. Tekur hann f)á stein og fótbrýtur

hann, óg dregur hann svo á þúfu eina á sand-

inum. Hann tók hestinn brúna, og fór síÖan

leiðar sinnar. Jegar hann kom heim, spurðu

menn hann tíöinda, og hvar hann hefði fengið

brúna hestinn. Oddur sagöi, aö engin tíöindi

hefðu gjörzt í sinni ferö, en hestinn sagöist

hann hafa keypt fyrir norðan. $egar Oddur

var kominn yfir sextujgt, fór hann til Jorléifs

bónda Níkulásí^rsonar á Iláamúla 1 Fljótsldíð,

Jorleifur átti dóttur Sigurðar landþingisskrif-
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ara. Var þá Odtlur búinn að missa konu sína.

Reið hann á suniruni til alþingis nieð Jorleifi,

og fóru þeir opt að loknu þinginu ofan í lleykja-

vík. Einu sinni bar §vo við, aö þeir voru í

Reykjavik eptir þingið. Höfðu þeir þá komiö

hestum sínum fyrir i Kópavogi. Einn góöan

veöurdag-fór Oddur að vitja hestanna. Voru

f)á mörg tjöUI í Fossvogi, og var Oddur að

ganga i milli þeirra og skemmta sjer. Kemur
hann þá þar að, sem f)rír menn sitja vestan í

Kópavogshálsi, á grastó einni. ^eíi* höíííu hesta

sínahjásjer, oghöföu ei sprett af eins og aörir.

Oddur heilsar mönnum þessum, og sjer, aö einn

þeirra er ellilegur, og liefur bæklaðan fót. Oddur

segirjaö hann haíi einhverntima meitt sig í fætinum.

Hann segir það satt vera. Rísa þá ferðamenn-

irnir upp, og tak^ hesta sína. Oddur fer nú

leiöar sinnar. ^egar Oddur fór austur, fann

hann einhvern gamlan kunningja sinn, TöluÖu

|)eir margt saman, og þá sagöi Oddúr frá öll-

um þessum atburðum,^ og það meÖ, að þetta

hefði vefið sami maöurinn, sem sat íFossvogi,

og hann glímdi við á sandinum íoröum. Odd-

ur andaðist ári síðar á Háamúla i Fljótshlið.
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1. Sofðu, sofðu,

sonur minn.

Sefur selur í sjii,

fivaflur á báru,

mar í hólmi

(manngi svœfir),

Soföu, jcg unni jíjer.

2. Kýr á bási,

líálfur við f;arða,

mús undir stcini,

maökur í jörðu,

otur í gljúfrum.

úll i veisu.

SofÖu, jcíí unni j^jer.

3. Cjörn lijá vötnum,

cn í björgum skarfur,

refar í reysum,

rár hjá tjörnum,

álpt á ísi

önd í bakka.

Sofðu, jeg unni þjer.

4. Seiður á flúrum,

í sundi murta,

vargur í viði,

í vatni gedda,

hjörtur í hciði,

breinn í mosa.

Sofðu, jeg unni I>jcr

5. Nú hef jeg svœföan

fion þinn, kona,
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HiflingsmáL
Ijúfling okkar,

\ii í litlu bragÖi,

alinn í elli,

allan í hvílu,

og hálfan á jeg hann.

6. HeiU hann vakni,

horskur í mörgu,

örr og auöugur,

almanna vinur,

gjarn góðra vei-lta,

guðs fulltrúi,

hóglyndur við hvcrn,

hollur veslinguni. '

7. Skuröhagur við skip,

skjóti manna bczt,

upphár á eikum,

þar er aldan glymur;

tafli fuUtriLÍ,

tfður hörpuslætti,

vakur á velli,

vinur höfðingja.

8. VinheiU mönnum,

lím !ög sjáandi,

svinnur um sáttar,

sf - bókamáll,

rjettur í skyWum
ríkísmönnum {)ekkur;

gjör þú gagn, ef J)ú mált,

grunnum þínum.
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9. Gœt j)css, sonur minn,

hvað gjörist á þíngum.

Vertu fámálugur,

þar er fííl geipa,

Varastu geiplur,

þar er glaöir dreUUa;

vertu vinur vina,

varastu prclti,

10. Veittu blindum mat,

voluðum hvílu,

hús og heimilí

þcim cr hafa þurfa.

Sporna við illu

og umgOngu:

opt eyðist þao,

er ei varar.

11. Gef til fjölda,

|>ó j)ú farir víða,

fremstur af öUum,

þeim cr framir heita.

Jiggðu af öngvum,

ncma þcgar laqnir,

Sá er vinur flestra,

er sig varar glöggvast.

12. Yíðar eru vatnsgötur,

vindur tornícmastur,

öl er annar niaður,

Sæt er synda - ást,

svipul sjávnr gjöf,

Ijctt falla lostvcrk,

langur er konuugs morgun.

13. Orn er ófælnastur,

öldur misjafnastur,

vit er vinsæla,

vœnstur cr Utur gæfa.

Yindur er veÖra galli,

valur hvassfleygastur,

glcða glöggskygnust,

Guö cr bcztur allra.

14. Yiöhiröum umháöcUUi,

höfum Pjeturs vitni;

það veitir lið lítið

Ijótu að svara hrópi,

fyrir gefum gjarna

grimmar baUsIcttur.

Kinn sUal allt dæma
orðum sönnum.

15, Vcri nú allir

vinir Ámunda.

Illjóti þcir allir,

scm hlýtt hafa,

góðar heillir

af guöi sjálfum,

og um h'f Ijettara,

sem læra Uvæði.cldur cr viöar fura,
H

]það segja menn tilefni Uvœ^ís þcssa, að hóndi og

Kpna hjuggu á hæ noUkrum; þau áttu eina dúttnr harna.,

1
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J>að bar til tíðínfla, aiS hóndadóttír varð þung'uð, og: ól

sveinbarn, en gat ekki feðrað. Við þetta urðu foreldrar

henna' 'afarreiðir, og lögðu fœð á dóttur sína. I>að vaj:

einhvcrju sinni um kveldtíma, að barnið œpti, og gat
^

móðirin moð cngu móti iiuggað það. atyrtu hana allir,

I>eir er við voru staddir, og lagði hver jieirra henni og

sveininum eiíthvert hnjóðsyrði tií, ivo hún fór að gráta.

I)á er mœlt að þetta kvæði hafi verið kveðið á gluggan-

um uppi yfír hcntii og barninu, og hafí þqð orðið að á-

hrínsorðum, sem í kvæðinu stcndur (6. — 8. erind.), og

pilturinn orðið afbragÖ allra manna, er þá voru uppi. En
þcgar hann fór að eldast, ségir sagan, að hann hafí

horfíð, og móðir hans með honum, Oj^ hafi faðír ílana

verið Ijúflingur (þ. e. huldumaður) sá, sem kvaíðið kvað;-

21, Una álfkona,

Geir er mai^ur nefn<lur. Hann bjó austur

unrlir EyjafjöUum á bæ ])eini, er Rauðafell

heitir, og átti gott bú. llaun var ungurmaður

og ákafamaöur. Hann var f)á.
nýbúinn að niissa

konu sína, f)egar þessi saga gjörðíst, var

einu sinni um sumarið úm sláttinn, Ijá var

orðin mikil bjá rakstrarkonunum; f)ví eptirvinn-

an var lítiL Sjer bann {^á, hvar kona ein kem-

ur i slægjuna, og fer að raka Ijána. Hún var

ungleg, og vel vaxin. Ekkí talaði hún orð

við ueiua mann, en skjótt gekk {)á raksturinn,
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er hún var komln. Jótti bónda hún kunna að

fara meö hrífuna. Burtu hvarf hún um kveld-

iÖ. Daginn eptir kom hún aptur, og rakaöi

J)ann dag allan. Svona gekk þetta allt sum-

ariö, aö konan kom og rakaði Ijánaj en eng-

inn talaði viö haná; og enginn vissij hvaöan

hún kom, eöa hvert hún fór. Seinasta daginn

í slættinum gekk bóndi aö henni, heilsaöi henni,

og þakkaöi henni fyrir vinimna. Hún tók J)ví

vel. ^axi töluöu lengi saman, og svo fór, aö

bóndi rjeÖi hana til sín fyrir bústýru. SiÖan

hVarf hún á braut. Morguninn eptir var 'hún

komin heim til Geirs, og hafti hún ekki meö
sjer flutning, nema kistu eina mikla. Kistan

var sett í skemmu bönda. Konan tók J)á við

íáðskonustörfum, og haíSi þau um veturinn.

Líkaði bónda vel viö hana; því hún var rösk

vel, og stjórrisöm, Ekkivildi hún segjabónda,

hvaöan hún væri komin, en Una kvaöst hún

heita. Aldrei fór hún til kirkju, og ámálgaði

bóndi fiaö f)ó opt við hana, 5að var þaÖ eina,

sem bónda hkaði ekki i fari hennar; því hann

var maöur kirkjurækinn. Nú leið svo fram að jól-

um. $á sóttu menn aptansöng, og Ijetu einn

mann geyma bæjarlns. Una vildi ekki fara.
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og var það mjOg á móti skapi bónda. Varð

hún f)á ein eptir heima, og segir ekki af henni.

Kirkjufólkið kom aptur um morguninn, og var

hi4n þá búin að öUu, sem hún átti að gjöra.

Svona dvahli Una J)rjá vetur hjá bónda,^ og

var hún J)á orðin honum mjög kær. Var |)a5

J)að eina, sem fældi hann frá að eiga hana,

að hún fór aldrei til kirkju, og gramdist hon-

iim það mjög. Ýmsar voru getgátur mannaum
konu þessa, hvaðan hún væri, en þaö var al-

manna rómur, að engínn væri þar jafngóöur

kvennkostur og hún, í þeirri sveit. LíÖur nú

aö jólum hinn þriðja vetur, og verður Una enn

heima. En þegar kirkjufólkið var skanimt á

leiö komiö, veröur vinnumanni bónda snögg-

lega íllt. Hann leggur sig þar niður, og kvaöst

ætla að vita, hvort ekki liöi af sjer ógleöin.

Varð liann þar eptir, en bóndi hjelt á fram

meö hitt fólkið. jÞegar vinnumaöurinn sá, að

fólkiö var komiö í hvarf, reis hann á fætur, og

sneri heim aptur til bæjarins; þvi veikinahafði

hann gjört sjer upp. Sjer hann þá, hvar Una
er að sópa allan bæinn og hreinsa, og keppist

mjög viö aÖ Ijúka starfi sínu. Hann lejmdi

sjer, og Ijet Unu ekki veröavaraviö sig. 3Þeg-
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ar hún er búin að öllu, sem gjöra þurfti, fer

hún út i skemmuna, og lýkur upp kistu sinni.

$ar tekur hún upp klæfti mjög vönduft, og

klæðir sig. 5<^tti^t hann þá aldrei hafa sjeð

jafnvoenlega konu og fagra. 5ví næst tekur

Una upp feld einn rauðan, og bregður undir

höiid sjer, Læsir hún f)á kistunni og skemm-
unni, og gengur út. Rennur hún {)á niður vöU-

inn og vimiuniaðurinn á eptir. Ekki Ijettir

Una fyr hlaupunum, en hún er komin að dýi

nokkru, f)ar slser hún út feldinum og stigur á

hann. Vinnumaðurinn kemst með naumindum

á hornið á fehlilmnu Liðu f)au {)á niður íjörö-

ina, og var {)að likast reyk, ev þau fóvu um.

Ekki sá Una manninn, og komust þau á völlu

nokkra græna. $á tók Una feldinn og brá

undir hönd sjer. "Þar sjer vinnumaðurinn bæ
mikinn og reisulegan á völlunum. ^angað fór

Una, oíE hann á eptir. Var {)ar íjölmenni mik-

ið, og kom það út á móti Unu, og tók við

henni tveim liöndum. AUt var þar búið til

veizlu, og fágað og prýtt. Settust menn þá
wiðuiíí og var matur á borð borinn. "þar koma
fram ýmsir rjettir og vín, og allt ríkmannlega.

Vinnumaðurinn gat náð einu síðurifi aí hangnu
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I

sauðakjöti. Tók liann f)aö, og geymdi; jþví

jafnfeita sii^u haíbi liann aldrei sjeð fyrri.

$egar menn höíöu matazt, var tekið til aft lejka ^

ýmsa leiki, og fór það allt fram með list mik-

iUi og snild. ' En er leið að degi, sagði Una,

að nú mundi hún verða að fara; f)ví braðum

kæmibóndi fra kirkjunni. Kvaddi hún alla

meÖ miklum virktum, og raini á braut. Vinnu-

maðuriiín fór eptir lienni, og komst á feldinn.

Liðu þau svo upp aptur um jörðina, og að dý-

inu. fekur þá Una feldinuj og fer heim.

Gengur hún |)á í skemmuna, og læsir klæði

sín og dúkinn niður 1 kistuna aptur. Siðan

gengur hún inn í bæinn. Fer þá vinnumaður-

inn aptur j^angað, er hann hafði eptir orðið um
kveldið, og leggst niður. Kemur \m bóndi frá

kirkjunni, og finnur hann, og spyr, hvernig

honum líði. Vinnumaður segir, að sjer sje að

mestu batnað. Gengur hann f)á heim með
bónda. Fagnar Una þeim vel, og er nú sezt

aö borðum. Var f)ar framborið hangiö kjöt,

eins ogsiðurer til í sveitinni. Tekur þá bóndi

sauðarsíðu mikla, og seglr : ^jHefur nokkur yðar

„sjeð jafnmikla síðu, sem þessa"? „Vera má,

j,að svo sje% segir vinnumaðurinn, og tekur
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fram svSn þá, er hann haf^i náð um nóttina-

]Þegar Una sá það, skipti hiin litum, hvarf

þegjandi á burt, og hefur ei sjezt síöan.
T

I

^2. Kaupamaðurmn .

Einu sinni fór maftur sunnan af suöurnesjum

noröur í lantl i kaupavinnu. Hann íjekk f)oku

mikla, þegar noröur kom á heiöarnar, svo hann

viUtist. Gjövöi |)á og hret og kulda. Lagöist

hann þá fyrir, og tjaldaöi, þar sem hann var

kominn. Tekur hann f)á nesti sitt, og fer að

snæöa. £n 4 meöan hann er aö bpröa, kemur

inn rakki mórauöur í tjaldið, og er mjög hrak-

inn og sultarlegur. Sunnlendingurinn undraÖist

yfir, aö f)ar skyhli koma til hans hundur, er

hann átti engra,, dýra von. Svo yar rakkinn

Ijótur og undarlegur, aÖ honum stóð stuggur af; 1

ei að síöur gaf hann honum f)ó svo mikið^ af

jiiesti sínuj semhann vildi. Át hvolpurinngráö-

uglega, og 'fór síðan burt, og hvarf út i f)ok-

una. Maðurinn skipti sjer ekki af þessu, en

fór að sofa,, þegar hann var búinn að snæÖa,

og hafði hnakkinn sinn undir höföinu. ^egar

hann var sofnaður, dreymdi hann, aö konakom
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inn i tjaldiö. Hún var niikil vextí, og hnigin

á efra aldur. Hún segir: „Jeg Jiakta fyer, maÖ-

jjUr minn, fyrir hana dóttur mína, en ekki get

^'eg launað fyer, sem skyldi. 5ó vil jeg, þú
^þiggir af mjer Ijáspík þessa, sem^ jeg legg

„hjer undir hnakkinn þinn. Jeg vona, aft hx^n

^veröi þjev aö góðu liöi, og mun hún eins bíta,

„hvaö sem fyrir veröur. Aldrei skaltu eldbera

„hána, því þá er hún ónýt, en brýna máttu

„hana, ef þjer þykir þess þurfa". Síöan hvarf

konan á braut. 5egar niaöurinn vaknaði, sá

hann, aö upp var Ijett þokún^n, og albjart.

Sól var hátt á lopti. VarÖhonum þá fyi'stfyrir

aö taka hesta sína, og búast sem fjTOt af staö.

Tekur hann þá saman tjaldiö, og legguráhest-

ana. En þegar hann tók upp hnakkinn sinn,

sá hann þar Ijá, svo sem hálfsleginn og allliö-

legan, en þó ryögaöan. ^á man harin eptir

draumnum, og hiröir hann spíkina. Fer hann

svo braut, og gengur vel. Finnur hann bráö-
-

um veginn, og heldur hiö skjótasta til byggöa.

En erhannkom noröur, vildi engihn taka hann.

því allir voru þá búnir að fá sjer nóg kaupa-

íólk, og hka var nærri því liöin ein vika af

sleettinum. Hann heyrir þá sagt, aö þar sje
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kona ein í sveitinni, sem engan kaupaniann

hafi tekið. Hún var auöug af íje, og })óttiliún

margt kunna. Hún var ekki vön aö taka kaupar

fólk, og byrjaði altlréi sláttinn, fyr en viku og

hálfum mánuði á eptir öðrum, og þó var hún

jafnan eins íljótt búin, og aðrir. ^á sjaldan

hún hafði tekið kaupamenn, hjelt hún þá ekki

nema eina viku, og galt engum kaup. Sunn-

lendingnum var nú vísaö til þessarar konu, og

sagt frái siÖum liennar. Og af því hann fjekk

hvergi vinnu, fór hann til hennar og bauÖst að

slá lijá henni. Hún tók ])ví vel, og kvaðst

mundi lofa honum að vera eina viku, „en ei

„geld jeg {)jer kaup, nema þú sláir svo mikiö

„aila vikuna, að jeg geti ekki rakaö Ijána á

„laugardaginn**. "þetta þótti honum góöur kost'

ur, og fór nú að slá. Tók hann þá spíkina

álfkonunaut, og fannst Iionum hún bíta veh

Aldrei f)urfti hann aö brýna, og svona slóg

hann í 5 daga. íótti honum hjer gott aðvera,

. og var konan góö við hann. Einu sinni varð

honum gengið út í smiöju. ^ar sá hann ó-

grynni af orfum og hrífum, og Ijáa bunka mik-

inn. Furðaði hann sig á þessu, og þótti konan

ekki á hjarni með amboö. Á Föstudagskveldið
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fór hann aö sofa, eins og hann var vanur.

preymdi hann f)á um nóttinaj að álfkonan, sú

er gaf honum Ijáinn, kom til hans, og sagði:

„Mikil Ijá er nú orðin hjá Jyer, en ei munkon-
„an, húsmóöir þín, veröa lengi aö skara henni

^jsaman, og |)á rekur hún f)ig burt, ef hún get-

„ur náð þjer á morgun, $ú skalt þvi ganga i

„smiöjuna, ef J)ú heldur, aö Ijáin œtli að þrjóta,

„og taka svo mörg orf, sem J)jer lízt, og binda

„Ijái í fau, og bera þau út í teiginn hjá J)jer,

„og reyna, hvernig f)á fer", $egar álfkonan

hafði J)etta mælt, fór hún burt; en kaupamaö-
urinn vaknaöi, og reis á fætiir. Fór líann Já aft

slá. Um miöjan morgun kemur konau út, og
hefur hún jþá 5 hrifur með sjer. Hún segir:

„Mikil er Ijáin oröiu, ogmeiri en jeg hugsaöi*.

LagÖi hún þá hrífurnar til og frá i teiginn, og

fór að raka. Jað sá kaupamaöur, að mikið

rakaði konan, en ei rökuöu hrífurnar minna^

og sá hann {)ó engan. 5egar leiÖ fram að miöj-

um degi, sá hann, að Ijáin ætlaði að f)rjóta:

Gekk hann f)á í smiöjuna, og tókþarorfnokk-'

ur, og batt i Ijái. Siðan gekk hann út apturá

vöUinn, og stráði orfunum til og frá meÖ óslægj-

unni. Fóru þau f)á 511 aö slá/ og stækkaði f^á

8
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bletturínn óðum. Gekk þetta daginn allan til

kvelcls, og f)raut eigi Ijáin. En þegar kveld

var komið, gekk konan lieim, og tók hrífur

sínar. Ba5 hún ftá kaupamanninn koma lika^

og bera orfin heim, Sagði hún, að hann kynni

meira, en hún hefi)i hugsaö, og skylrli hann

njóta þess, og vera hjá sjer, svo lengi sem
hann vildi. Varð hann svo hjá henni um sum-

arið, og kom þeim vel saman. Heyjuöu þau

vel, og fóru f)ó í hægðum sínum. Um haustið

galt hún honum kaup geísi-mikiö, og fór hann

'^uður með það. Sumarið eptir var hann óghjá

hennij og svo mörg súmur sem hann fór í

kaupavinnu. Seinna meir reisti hann bú á Suð-

urnesjum, og jíótti jafnan hinn bezti drengur.

Hann var hinn bczti sjóniaftur, og dugnaðar-

maður, til hvers sem hann gekk. > Hann gekk

œtíð einn að slætti, og háí7)i aldrei annan Ijá,

en s])íkina álfkonunaut. $ó var 'hann jafnan

eins fljótur ogaðrír að slá tún sitt. Eneihafti

hann annað gras, en tíinið, eins og þar er tið-

ast. Eitt sumar bar svo viö, að hann var ró-

inn til fiskjar. ]^á kom nábúi hans til konu

hans, og beiddi hana að Ijá sjer Ijá, til að slá

með, þvi hann sagðist hafa brotið spikina sina,
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og vera ráðalaus. Konan fór aöleitali jámanni

sínum, og fann spíkina góðUj en engan Ijá ann-

an. Ilún Ijær bóntlanum spikina, entekurhon-

um vara fyrir að eldbera hana
;

því það sagði

húu að maöuruai siun gjöröi aldrei. Hauulof-

aði f)VJ5 og fór heim. Batt hann spíkina í orfið,

og fór aö slá, en )iáöi engu hári af meÖ henni.

Iteiíldistf)á bóndi, og brýndi hana, en f)aö dugöi

ekki. Fórhann f)á í smiöju, ogætlaöi að dengja

spíkina; f)ví hann hugsaði, aö ekki væri mikiö

í liúfi,
f)ó. hann eldbæri spík f)essa. En undir

eins og liúh koni í eldinn, rann hún niöur sem
vax, og varö aö gjalli einu. Fór f)á bóndi, og

sagði konunni, hvar komiö var. VarÖ hún f)á

hrædd; f)ví hún vissi, aö þetta mundi manni

sínum líka stóriUa, f)egar hann vissi f)aö. 5að
varö og. 50 er þess ei getiö, aö hann Iiafi

látiö þaö lengi fá á sig, en mikiö sá hann eptir

splkinni.

33, Fardafjar álfa.

Fardagar álfa eruimi nýárið. Á n;ýársnótt

fara f)eir og ílyíja ^sig búferlum. Er þaö þá,

eða var að minsta kosti, siður, að konur og

húsmæður Ijetu Ijós loga i hverju horni, og
8*
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hverju húsi á bæ síimm, svo hvergi bar skugga

á alla nóttina. AUar dyr áttu að standa opnar,

og allt átti að vera sópað og hreint. Gekk |)á

kona eða húsmóíiir sjálf um allanbæ, ogmælti:

„Veri þeir, sem vera vilja, favi {leir, sem fara

vilja, mjer og minum aö meinalausu".

24. Galdra - Leifí,

a) frá uppvexti forleifs og gáfum lians.

$orleifur hjet maöur. Hann var $órftar-

son. Hann var fæddur á efsta bænum í Tung-

unum, eba Hreppunum. Jegar hann var á fyrsta

ári sínu, eöa ársgamall, og lá A vöggu, J)á kom
einu sinní stúlka ein uugleg til móftur hans;

|)ví hún sat hjá barninu. Stúlkan heilsar kon-

unni, og biður hana aft bjálpa móður sinni, {)ví

hún liggi á sæng, og geti ekki fætt. Konan
segist ekki mega fara frá barninu. Stúlkan

segíst skuli vera hjá þyí á meðan. Fer þá
konan eptir leiðsögu stúlkunnar út fyrir völl-

inn. íar kemur hún aö hól einum við tún-

fótinn, og voru dyr opnar á hólnum. Konan
fer inn, gg kemur þar að, sem kona liggur á

gólfi. Hún heilsar henni. og lijálpar henni
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að, fer hún heim aptur. Sjer húnþá, að stúlk-

an ókunnuga er að leika við barniö i vögg-

unni nieð kæti mikilli
,
og hló banuÖ dátt.

En f)egar móðir Jo^'leifs kom inn, fór stúlkan

undír eíns burt. Ólst nú jÞorleifur upp hjá

nióður sinni, og bar snemma á miklum

gáfum hjá honum. Var það hald manna, aö

hann heíSi fengið þær af fyrirbænum álfkon-

unnar. ^orleifur var skáld, og þótti haim

krapta eða ákvæða - skáld. Hjehhi sumir, að

hann færi meö galdur, og kölluðu hann <ya/ííra-

Leifa, Aörir kölluðu hann Tsjapta - Leifa^ því

þeir öfunduðu hann fyrir mælsku sína og gáf-

ur. ]þaÖ er sagt, aÖ ^orleifur heyrði ^^aö ein-

hverju sirini, aö hann var galdra-Leifi kallað-

ur. 5á kvaö hann stöku þqssa:'

^þovleifur heiti jeg Jióröarson,

„þekktur af- mönnum fínum.

„llafði jeg aldrei þa heimsku von,

„að hafná skapara mínum".

Hvergi átti Jorleifur stöðugt heimili, og jfór

hann milli vina sinna; og sat hjá þeim. Var

honum jafnan tekið, sem höföingja, hvar sem
hann kom. ^orleifur orti kvœði, sem heitir

Skriptarminnin g.
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h) TröMkonan.

Norftur á afrjett austanmanna var tröll-

skessa ein. Hiin stal sauöum manna, og rænti

íbyggðinni, Jóttimönnum húniUur gestur þar

í nágrenninu, og sögðu þetta 5orleifi. ^ov-

leifur Ijet, seih liann lieyröi það ei, en nokkru

^iðar fór hannnorðurá afrjettina. Gengurhann,

þar til er hann finnur skessuná, $egar hún

sjer hann, ségir hún: „Ertu kominn hjer, /fjapta-

Leifi? Leggðu ekki til mín, láttu mig vera".

„Farðu f)á burtu, og kom þú hjer aldrei aptur",

segir 5orleifur. „$aö skal jeg gjöra", segir

hún. 5j Svíkstu jþá ekki um það "
j

segir

hann. Já segir hún: „Ef ei væri meiri ó-

„tryggð hjá yður, mönnunum i sveitunum, en

hjá 0SS5 tröllunum í fjöllunum, þá færi betur

frani hjá yður, en fer". Síðan skildu þau, og

sást skessan aldrei framar. Hjel,du menn,

að hún hefói ekki gefað umaðveröa fyrir Ijóð-

um eöa ákvæöum Jorleifs.

c). J ó I a n ó 1 1 i n.

Einu sinni var Jorleifur á ferö austur í

Ölvesi, og kom hann aö bæ til vinar síns á að-

fangadagskveldiö fyrirjól. Jorleifur biður bónda

aö lofa sjer aö vera um nóttina, Bóndi sagöi
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honum húsin til reiöu: „en vandkvæði nokkuð

er á því, aö vera hjer heima J)essa nótt; f)ví

allir haía þeir orðið æröir og trylltir, sem {)að

hafagjört". „Ekki hræðist jeg þ'að, og mun jeg

eigi að síöur heima vera, {)ó svo sje". Fórnú
bóndi og menn hans að búa sig til aptansöngs,

eins og jþá var siður. En svo var háttað, aö

baðstofa var byggð á palh', og var sinn þver-

pallur i hvmum enda. Undir öðrum pallinum

voru lömb nokkur, sem bóndi hafði tekiö frá.

En á milli pallanna var svið mikið og rúmgott.

$orleifur Ijet nú'reka lömbin undan pallinum,

og gróf far gröf í gólfiö, svo hann gat staöið

niðri í henni. Fór hann þá niöur i gröfina, og

Ijet repta yfir. Gat haföi hann á. ræfri gryfj-

unnar, og gat hann sjeð gegnum það um alla

baðstofuria. 5vi næst Ijet hann reka lömbin

undir pallinn aptiir, og sópa moldtaÖi yfir gryíj-

una, svo ei sást nývirkiö. Aö f)essu búnu fóru
'

allir heimamenn burt til aptansöngsins. Leiö

svo fram undir miöja nótt, aö ekki varð ^or-

leifur neinnar nýlundu van En jþá sjer hann,

livar koma piltar tveir. $eir höfóu Ijós með
ísjer, og lýstu vandlega um allan bæinn. 5eg-

ar J)eirkoma á baöstofugólfið, sögðuþeir: »Hjer
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er hreint, hjer er heitt, hjer er gott að leika

sjer". Sí&an fóru piltamir út aptur. Eii a&

litlum tima liöimm, heyrir ^orleifur unclirgang

mikinn. Sjer hann þá fjölda fólks koma inn

i baöstofuna. AUir voru {>eir prúöbúnir, ^eiv

j höfðu með sjer borö eitt, settu f)eir {>aö á mitt

gólfiö. SiÖan settu þeir mat og vin á borÖiö,

og tjölduöu innan alla babstofuna. Settist nú

fólkiö niöur viö boröiö, og fóraÖjetaog drekka*

Nú koma og inn sveinarnir, sem fyrst komu,

og höfÖu miUi sín karl einn gamlan, og iUi-

legan. Karlinn skyggndist um, er bann koni

inn, og þefar í allar áttir, og ségir; „Hjer er

maöur, hjer er maður", Piltarnir sögöu, aöþar

væri enginn, Settist f)á karlinn víð borðiö, og

sveinarnir. Snæddu núaðkomumenn og drukku

meö gleÖi mikíUi. En er þeir voru búnir að

{íví, fóru þeir aö danza. ^Þetta Ijetu f»eir ganga

alla nóttina. En er Jorleifur hjelt að dagur

vœri kominn, drynur bann í holunni: ^Dagur,

dagur**. Varö fjá aökomeudum svo bilt við, að

hver hljóp út, sem búinn var. Skildu þeir allt

eptir, bæði borðið, borðbúnaÖinn, tjöldin, og

nokkuö af klæöum sínum; f>vi f)eir höfóu fariö

úr þeim um nóttina, þegar þeim fór að Iiitna

/ -

1
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Yið danzínn. Piltarnir tóku kaTlinn, og drógu

liann miUi sín, var hann f)á linur, sem lyppu-

kveykur, og bleikur sem nár aí ótta. 5að sagði

Jorleifur, að þegar fólkið ruddist út, hefði það

verið, eins og þegar lömbum er hleypt út úr

stekkjum. Jegar allirvoru útkomnir, fórjor'

leifur upp úr holu sinni. Var |)á skammt að

bíða, uns bóndi kom frá kirkjunni. Varö hann

þá feginn að íinna Jorleif, og þótti nú betur

hafa til tekizt, eh hann hugsaði. $orleilur

sagöi honum allt, sem fyrir hann hafði borið,

Bað hann bónda að hirða f^að, sem álfarnit

höjRiu eptir skiliö, og sagði, aö ei mundi þess

veröa vitjaö. Bóndi vildi, aö ^orleifur tæki

gripina, en ^orleifur vildi ei. Jorleifur sagöi,

aö engum mxnidi verða hætt á þeim bæ, þó'

bann væri þar heima á jólanóttina, og rættist

{)aö vel.

1 25. Nátttröllib.

A eínum bæ var faö, íiö sá, sem gætaátti

bæjarins á jólanóttina, meðan hitt íólkiö var

viö aptansöng, fannst annaðlivort dauöur aö

morgni, eða æðisgenginn. ^ótti heimamönnum
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þetta íllt, og viltlu fáir til verða aÖ vera lieima.

Einu siiiiii býöst stúlka ein til aö vera heinia.

Urðu Iiinir því fegnir; og fóru burt. Stúlkan

sat á palli í baÖstofu, og kvaö viö barn eitt, sem
húnhjeltá. Um nóttina er komið á gluggann,

og sagt: '

Fögur |)ykír nijer Iiönd þín,

snör inin, eo snarpa, og diHídó.

5á segir hún:

Hún hefur aldreí sanr sópaÖ,

• ári minn, Kári, og korriró.

5^ er sagt á glugganum:

Fagurt þykir mjer aiiga þitt,

snör mín, en snarpa, og dillidó,

$á segir híin:

Aldrei hefur það íllt sjeð,

ári mínn, Kári, og korríró.

$á er sagt á glugganum:

Fagur þykir nijer fótur þinn, i

snör min, cn snarpa, og dillidó.

$á segir hún:

Aldrei hefnr hann sanr troðiÖ,

ári minn, Kári, og korrirów

5á er sagt á ghigganum:
Dagiir er í austri,

snör mín, en snarpa, og ditlidó.

5á segir hún.
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Stattu og vertu aö steini,

en engum J>ó að meini,

ári minn, Kári, og korriró.

Hvai'f vætturínn af glugganum. En um
niorguninn, þegar fólki& kom lieim, var kominn

steinn mikiU i bæjarsundiö, og stóö haim [mv

æ síÖan. Sagöi |)á stúlkan frá ^jví, er fyrir

hana hafÖi horlö uni nóttina, og hafói [)aö ver-

iÖ nátttröllj sem á gluggann kom.

Gilitruft.

Einu sinni bjó bóndi einn ungur austur

undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaöur og

starfsamur, 5ar var sauöganga góö, er hann

var, og átti bóndi sauöfje mikiÖ. Hann var þá
nýkvæntur, er þessi saga gjöröist. Kona hans

var ung, en duglaus og dáölaus. Nennti hún

ekkert aö gjöra, og skipti sjer litiö af búinu.

^etta líkaöi bónda mjög illa, en gat þó ei a5

gjört. Um haustiöfjekk hann henni ullmikla,

og baÖ hana nú aö vinna hana til vaömála; en

konan tók ekki líílega undir þaÖ. Leiö svo

fram á veturinn, aÖ konan tók ekki á ullinni,

og ámálgaöi þó bóndi {>aö opt. Einu sinni

kemur kerling ein heldur stórskorin til kon-
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unnar, og baðhana aÖ greiöá eittlivaft fyrir sjer.

„Geturðu unnið nokkuð fyrir niig í staðinn*'?

segir konan. „Til er {)að«, segir ^kerling, „eða
hvað á jeg að vinna"? „UU til vaðmála^ segir

konan. „Fáöu mjer hana {>á% segir kerling.

Konan tekur þá ákaflega mikinn ullarpoka, og
fær henni. Kerling tekur við sekknum, ogsnar-
ar á bak sjer, og segir: „Jeg skai koma með
voðina á sumardaginn fyrsta". „Hvað viltu hafa

í kaup"? segir konan. „Jað er ekki mikiö",

segir k^rling, „})ú skalt segjá mjer nafn mitt í

friðju gátu, og erum við þá sáttar". Konan
játti því, og fer nú kerling burt. Líöurnú vet-

urinn, og spyr bóndi opt konuna, hvar ullin

sje. Hún segir hann það engu skiptá, og skuli

hann fá hana ásumardaginn fyrsta. Bónililjet

sjer fátt um finnast, og leið nú fram á útmán-
uði. $á fer konan að hugsa um nafn kerling-

ar; en þá sjer hún engin ráð til að komast að því.

Varð hún nú áhyggjufull og hugsjúk aí þessu.

Bóndi sjer það, að henni var brugðið, og baö
hana aö segja sjer, hvað að henni gengi. Hún
sagði honum þá alla sögu, Yarð þá bóíidí

hræddur, og segir, að^nú hafi hún illa gjört;

því j[)etta muni tröU vera, sem ætli að taka hana.
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Einu sinni varð bónda gengiö upp undirfjallið,

og kom hann á grjóthól eini^ mikinn. Hann

var aö hugsa um raunir sinar, og vissi varlaaf

sjer. 5á heyrist honum högg í hólnum. Hann

gengur á hljóöið, og kemur aö smugu einnL

Sjer liann þá, hvar kona ein heldur stórvaxin

situr að vef, og hefurhún vefinn miUi fótasjer,

og slær i)ijög vefinn. Hún kvaö fyrir nmnni

sjer f)etta: Hæ, hæ, og hó, hó! húsfreyja veit

„ei, hvaö jeg heiti; hæ, hæ, og hó, hó! Gili-

„trutt heiti jeg, hó, hó! Gilitrutt heitijeg, hæ,

„hæ, og hó, hó"! ]Þetta Ijet hún ganga, og

sló mjög ákaflega vefinn. Bóndi varö nú glað-

ur, og jþóttist vita, að þetta mundivera kerling

sú, er haíöi fimdið konu hans umhaustið. Hann

fer siÖan heim, og ritar hjá sjer á miöa nafnið

„Gilitrutt". Ekki Ijet hann konu sína heyra

það, og kom nú hinn síöasti vetrardagur. 5á
var húsfreyja mjög angurvær, og fór hún ekki

í klæöi sín um daginn. Bóndi kemur tilhenn-

ar, og spyr, hvort hún viti nafn vinnukonu

sinnar. Uún^segir „nei", og kveðst nú ætla að

harma sig til dauða. Bóndi segir, aöþessþurfi

ekki, og íjekk henni hlaÖ með nafninu á, og

segir henni upp alla sögu. Hún tók viö blað-
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inú, og skalf af ótta; f)ví Imn var hrædd um,

aö nafnið kynni að vera rangt. Biöur luin nú

bónda að vera hjá sjer, {legar kerling konú-

Hann segir „nei, og varstu ein í ráðum, fiegíir

|)á ^ekkst henni ullina, svo bezt er, ,að þií

gjaldir'ein kaupið". Fer hann burt síðan. Nú
kemur sumardagurinn fyrsti, og lá konan ein

í rúmi sínu, en enginn var aniiar i bænum-

Heyrir hún þá dunur miklar og undirgang, og

kemur þar kerling, og ei frýnileg. Hún snarar

inn vaðmálsstranga 'miklum, og segir: „Hvað

heiti jeg nú? hvað heiti jeg nú*'? Konan var

nær dauða en lífi af ótta, og segir: ^jSigný"?

^3&að heiti jeg, {)að heiti jeg, og gettu aptur,

húsfreyja"! segir kerling. „Ása" segir hún.

Kerling segir: „Jað heiti jeg, það heiti jeg,

og gettú enn, húsfreyja"! „Heitirðu ekki Gili-

trutt"? segir konan. Kerlingunni varð svo bilt

við, að Iiún datt endilöng niður á gólfið, og

varÖ f)á skellur mikill. Ris hún síöan ujip, og

fór burtu, og sást ekki eptir J>að. Konan varð

nú fegin, að hún sla]»p frá óvætti ]^)essum, og

varö nú öll önnur. Gjörðist hún iðjusöm og

stjórnsöm, og vann æ ull sína síðan.
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27, Dalakúturinn.

Einu sinni vom margir menn á ferð. Jeir

tjöWuÖu á sunnudagsmoTgun á fögrum velli

grænum. Veftur var bjart og fagurt $eir

lögöust að sofa, og lágu í röð í tjaldinu. Sá,

er fremstur lá við dyrnar, gat ei sofnað, og

horfði liann um tjaldið. Sá hann J)á bláleitæ

gufu vera yfir þeim, er innstur lá. Gufa þessi

leið fram tjaldið og út. Maðurinn viJdi vita, hvað

Jjetta gæti verið, og fór á eptir lienni. Hún
leið yfir vöUinn hægt og hægt, og kom loks

að, f)ar sem gamall og skininn hrosshaus lá.

^ar voru margar maðkaílugur, og |)aut mjög í

vængjum f)eirra. Gufan leið nú inn í hross-

liausinn. Að góðum tíma liðnum, kom hún út

aptur. Leið liún þá enn eptir vellinum, þang-

að til liún kom að dálitilli lækjarsprænu, sem

rann um völlinn. Hún fór þá niður meö lækn-

um, og var eins og hún vildifara yfir ui?ilæk-

inn. Maðuriim hjelt á svipunni sinni, og legg-

ur Iiann hana á lækinn; því hann var ekki breið-

avi en svo, að skaptið náði á milli bakkanna.

Fór þá gufan út á svipuskaptið, og leið á jþvi

yfir lækinn. Nú leið hún á fram um hríð, og

kom loks að þúfu einni á vellinum. Jar hvarf
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Imn ofan i þúfuna. Mat^urinn stóð skammt frá^

og beiö l^essj aö gufan kæmi aptur. Hún kom
og bráöum. Leið hún þá hinn sania veg til

baka, og húnvar komin. Maðurinn lagbi svip-

una sína á lækinn, og þar fór gufan á, eins og

áður. Fór hún nú beint heim að tjaldinu, og

nam ei staöar, fyr en hún var komin yfir hinn

innsta mann í tjaldinu. 5ar bvarf hún. Lagð-

ist þá maðurinn niður, og sofiiaði. Að áliðnum

degi risu ferðamenn upp, og tóku hesta sína,

Töluðu þeir þá margt, á meðan þeir voru að

leggja upp. Meöal annars segir sá, er innstur

haföi legið í tjaldinu. „Jeg vildi, jeg ætti það,

„sem mig dreymdi í dag". „Hvaö var það, og

„hvað dreymdi þig"? segir sá, er gufuna hafði

sjeð. Hinn segir: „Jeg þóttist ganga hjernaút

^um völlinn. Kom jeg þá að húsi einu miklu

„og fallegu. 5í>r var jQöldi manna samankom-
„inn, og surigu menn þar, og spiluðu meö kæti

5jmikilli og gleði. Jeg var lengi nokkuð inni í

„húsi þessu, en þegar jeg fór út, gekkjegenn

„lengi um sljetta vöUu og fagra. Kom jeg þá

j-aö á einni mikilli. Jeg leitaöist lengi viö að

„komast yfir hana, en gat ekki. sá jeg,

„hvar kom ógurlega stór risi. Hann hafói trje
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55geisí-mikiö í hendinni, og lagði hann það yfir

^ána. Fór jeg þá yfir ána á trjenu, og gekk
jjCnn lengi. Koin jeg f)á að haugi einummikl- '

„um. Haugurinn var opinn, og gekk jeg inn í

„hann. ^ar fann jeg ekkert alniað en tunnu

^eina stóra, fulla riieð peninga. 5ar var jeg

„lengi, og varjeg að skoða peningana; þvíslíka

„hrúgu hafti jeg aldrei fyr sjeð. Siðan fórjeg

5,út, og gekk hinn sama veg, og áður fór jeg.

^Kom jeg {)á að ánni, og f)á kom lika risinn

„með trjeð, og lagði þaö á ána. Jeg fór yfir

^jum, eins og áöur, á trjenu, og heim hingað í

„tjaldið". Maðurinn, sem elt hafði gufuna, fór

xiú að verða kátur með sjálfum sjer, og segir:

„Komdu, lagsmaður, við skulum sækja snöggv-

„ast peningana". Maðurinn fór að hlæja, og

Imgsaði, aö hann væri ekki með öllum mjalla,

en iór f)ó.
Ganga þeir nú sama veg, og guf-

an hafði farið. Koma þeir J)á að þúfunni, og

grófu hana upp. $ar fundu {)eir kút, íullan

af peningum. Fóru þeir síðan heim aptur að

tjaldinu til lagsmanna sinna, og sögðu þeim

upp alla sögu, um drauminn og gufuna.



130

28* Ijeffsteinninn yfir^Kjartani Ólafssyni.

Kjartan Olnfsson er grafimi á Borg á Mýr-

um. Leiði lians er fyrir |)verum kórgaíli, og

snýr i iiorður og sufiur. ^að er fullra fjögra

'álna langt. Á leiöinu liggur rúnasteinn mikill.

5að er haulusteinn digur og lítifí styttn en leiö*

ið. Kiinirnar á lionum eru lítt l'æsilegar, og

sumar með öllu ólæsilegar. Jað, sem lesið

hefur verið, er svona : „Her hvílir halr Kjartan

„Olafsson'*. Steinninn er brotinn i sundur i

marga bútaj og segja menn, að bóndi einn á

Borg hafi gjört það. Svo stóö á, aö bóndi ætl-

aði aösetja niðnr smiöju sína fyrir sláttinn eitt

simiar. Vantaði liann þá laglega steina i allinn.

Ilann tók {)á stein Kjartans, og braut hann i

sundur, og lilóö aflinn úr brotunum. Um kveld-

ið gekk bónditil livílu. Ilann svaf einn 5 dyra-

lopti, en vinnumaður lians svafí skála eða bað-

stofu. Um nóttina jdreymdi vinninuanninn, aö

maöur kom aö homim, mikill vexti ogþrekleg-

ur. Hann segir: .„Bóndi f)arf að finna þig á

morgun, þegar J)ú kemur á fætur". Vinnumað-

ur vaknaöi um morguninn, og mundi draum

sinn, en gaf ekki gaum að honum. Leið svo

fram uhdir dagmál. Fór honum f)á að lengja
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eptir bónda, og fer til hans. Liggur f)á bóndi

5 rúmi sinu. Vinnuniafturinn spyr, hvort Jiann

vaki. Bóndi segir, svo sje. „En liejrftu",

segirthann,' \ýmig-dreymdi' I nótl, fiað kom
„hingað niaður upp á loptið, llann var mikill

„vexti og þreklegur," vel limaftur og aö öllu

„hinn ásjálegasti. Hann var í dökkum
„klæftuni, en ei gat jeg sjeö í andlií hon-

„um. Mjer f)ótti hann segja við mig: „„lUa
' „„gjörðir í)ú, er j)ú tókst steininn minn í gær,

„„og brauzt hann í sundur. llann var sú eina

„„minning, sem lijelt nafni nn'nu á lopti, og

„„{)essarar minningar gaztu ekki un?»t mjer,

„„og skal þess gvimmlega hefnt. Láttu nú

„„þegar hrotin út á leiöi mitt á morgun i

„„f)eirri röö, sem áöur voru ]íau. En fyrir

„5,í)aö, aö {)ú hrauzt stein minn, skaltu ahh*ei

„„framar lieihmi fæti á jöröu stiga"". „Uni

„leiö og hanu mælti {ietta, snavt haiin klæöi á

„mjer, og {)á vaknaöi jeg, og þoUli ei við fyr-

„ir verkjum, en jeg |)óttist sjá svip maimsins,

„er liann fór ofan af lojitinu. Ætla jeg", segir

hóndi, „af> þetta liafi veriö Kjartan, og skalíu

„nú taka stein hans, og leggjá hrotin á leiöiö,

„eíns og áöur voru {)au", Vinnumaöur gjöröi þaö.
0*
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Sagan segir, að bóndi hafi aldrei orÖið heill

lieilsu, og jafnan lifaö vib örkuml.

' 29, Leiðslan og s/'ónirnar,

Einu sinni var prestur. Hann var ágjarn og

ranglátur. Svo bar til, að hann var beÖinn að

skíra barn fyrir fátækan mann, Prestur nennti

{)vi ekki, og (ló svo barnið óskírt. Eptir þessu

var hann í öðrum embættisverkum skeytingar-'-

laus og ósvifinn. Einu sinni var prestur úti i

kirkju. Kom þá til hans maður, og bað hann

að g<'inga út meðsjer. PrestUr gjövÖi ^aÖ. 5eg-

ar þeir koma út fyrir dyrnar,, sjer prestur ker

mikiö við dyrnar. "ÞaÖ var aflangt, og var blóö

öðrumegin, en mjólk hinu megin. Presturundr-

aðist f)etta mjög, og J)að þó ínest, aö ei skyldi

mjólkin og blóðið renna saman, |)ar sem ekk-

ert skilrúm var þó á míUi þess. Hann spurði

aðkomumann, hvað þetta þýddi. AðkonuunaÖ-

ur segir, hann skuli seinna vita þaðí ^eir

gengu nú út úr kirkjiigaröinum, og koma á

völlu eina. $á kemur íugl fljúgandi, og sezt

á höfuð prestinum, og kroppar fast. Prestur

œtlar að losa fuglinn úr hári sjer, en gat ekki.



Ilann bíí^ur aðkomuinanninn að hjálpa sjer. En
hann sagftist ei mega það, aö svo stödflu. Ganga

þeir enn nokjcra stund, og konia aö á einni.

$ar sjer prestur foss í ánni, og stendur maður

Tindir fossinum. Sá gín undir bummni, og

rennur hún öll ofan i hann; en hvergi sáhanii

vatnið renna úr manninum. Prestur spurfti,

hvernig á þessu stse?»i; en aftkomumafíur sagfti,

hann skyldi fá að vita það seínna. $ví næst

komá f)eir aÖ öðrum fossi. "þar stendur og

maður, og gin undir bnnunni, en vatnið ranu

út um hann allan, eins og njarðarvött. Ei fjekk,

prestur að vita, hvað f>etta fiýddi. Enn gengu

þeir, og koma })á í graslendi fagurt og haga

góða. 5ar sá prestur tvo sauði. $eir voru

allt af að berjast, og vildu reka hvor annau

burtu, svo f>eir gáfu sjer ei tíma til að bíta,

og voru Ijótir og lioraðir. $etta f)ótti presti

undarlegt, en fjekk ekki að vita, hvemigá })ví

stóð, eða hvað {>að f)ýddi. Hjehlu {>eir {>á enu

lengra, og komu nú á hrjóstruga heiði og gras-

litla. Var f)ar varla annað, en grjót ogsandun

5ar sá prestur enn sauði tvo. Jeir lágu hvor hjá

öðrum, eins og bræður, og voru feitir og fall-

egir, eins og f)eir væru í bezta haglendi. Enn
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geiigu þeir áfranl, og sá [)á prestur höll mlkla

og fagra, svo alclrei hafti hann áÖur sHkt sjeö.

Unihverfis höllina voru grænir yellir, og ang-

aöi lyktin af hlóniununi á vellinuin í móti þeint.

$ar voru alls konar söngfuglar, og sungu þeir

nijög yntlislega. 1 liöllinni sjálfri heyröi prest-

ur glauni og gleöi, söng og hljóöfæraslátt. Allt

var lijer svo yndislegt og fagurt, aö ei mátti

hugsa upp meiri fegurö. Prestur segir \m viö

aökomumanninn. „Nú ætla jeg ekki aö fara

lengrajlofaöii mjer aövera hjer". „Nei, hjermáttu

ekki vera", segir aökomiunaöur, „J)jer er ætl-

aöur annar staöur**. Gengu f)eir f)á enn nokkra

stuntl. 3&á sjer prestur liús eitt. ^aö var aö

öllu gagnstætt Iiinu fyrra. Ótlaun lagöi þar á

móti þeini, allt var antlstyggilegt ogljótt. 5»
segír aökomumaÖur viöprestinn: „Ujer skaltu

vera. $etta er sá staöur, sem {)ú og allir illir

menn eiga aö vera á". „Æ", segir prestur,

„lofaöu mjer hurtu hjeöan, og kenndu mjerráð

til, aÖ J)etta veröi ekki" iriinn bústaöur". ,,5aö

skal jeg gjöra", segir aökomumaöur, „og vit

|>ú, aö þetta er kvalastaöur vondra nianna,

getur f)ú
umílúiö hann, meö |)ví aö bæta ráö

|>ittj og iörast iUgjöröa þhma". Prestur játti
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því. Siierii J)eir nú aptiir, og komu að hhui

fagra Imsi. „$etta er sá staöur, sem búiuii er

góðum möiimim og guMirædtlum", se'glr að-

komumacW. ^En ei máttu lijer vpra, uema {m
bætir fíig". Siðan koma þeir afi sau5unum þeim

spöku. ^Jetta eru góMr menn og ánægðir",

segir aftkomumaður, „en binir sauftirnir þýöa þá,

er einatt vilja meir, og altirei eni ánægöir.

$eir {)rifast ahlrei, f)ó þeir sýnist bafa alls

nægtir". $essu næst koma j)eir aö fossuimm.

$á segir aökomumaöur: ^Hjer sjer \m dæmi
|)ess, er drekkur í sig ranglætið, sem vatn, en

lætur f)aö ei festa rætur hjá sjer, en hinn mað-

urinn er dæmi f)ess, sem drekkur í sig rang-

lætiö, eins og vatn, og elur f)aö æ meÖ sjer".

]Því næst komu f)eir aö kerinu viö kirkjudyrn-

<iY. $á segir aökomumaÖur: r}^}^^ sjer f)ú

blóö f)að, er j)ú befur sogiö út af þeim fátæku,

og f)aö, er f)ú befur tekiö af f)eim ríku. ^að

getur aldrei blandazt saman, og máttunúbæta

f)eim fátæku, og gjöra meiri jöfnuð á f)ví, er

f)ú tekur af fátækum og ríkum". „En losaöu

nú fuglinn úr bári mínu", segir prestur við að-

komumamiinn. „$að skal jeg gjöra", segir

hann
;
„en þú skalt vita, aö faö er hefndarandi
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barns fiess, er þú synjaöir skíriíar". Tók hann

|)á fuglinn burt, og bvarf; en prestur gekk ínn

] kirkjuna, og fjell á knje, og baftst fyrir.

Gekk hann sfðan út, og ætlaði inn i bæinn.

mætti bonum prestur. Sá heilsar lionum, og

spyr, bvér liann sje. Hinn gamli prestur segir

honum það, og spyr, hvernig á bonum standi.

Hann segist hafa þjónað hjer, síöan presturinn

liafi horfiö bjernaum áriö, „og eriiþaönú 7 ár",

.segir bann. Sá þá binn gamli prestur, aö líann

hafííi verift í f»essari leiöslu í 7 ár. Ljet hann

sjer vsjónirnar aft góöu verða, og bætti ráð sitt,

og gekk i klaustur.

30, Syndapokarnir,

Einu sinni var prestur mjög vandlætinga-

samur. Hann kenndi mðnnum hart, og sagöi til-

heyrendum sínum bræsnislaust til syndanna. f -

sóknínní bjókona ein gömul. Hún kom sjaldan

sem aldrei til kirkju, og átaldi prestur hana

opt fyrir þaö, og kvað Jiún mundi naumast fá

inngöngu í himnariki^ ef hún vanrækti svo mjög
kirkjuna. Kerling hirti ei um það, Leið svo

jiokkur timi. Einu sinni sýkist kerling. Lætur
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liún {)á sækja prest, og biftiir haiin aft Jyónusta

6ig; f)ví hun segist vera mjög angruÖ orðin af

iUgjörðum mannanna. Prestur bregður vift skjótt,

og íinnur sjúklinginn. Ætlar hann nú að fara

að telja um fyrir kerlingu, f)ví hann sá, a5húu
var nijög angruð. Kerling segir, að bannskuli'

fyrst heyra, hvað sig angri niest. Presturjátti

'því, og hlustar nú vandlega á sögu syndararis.

Kerling segir f)á; »M5g dreymdi fyrir skömmu,

,,að jeg {)óttist koma til himnarikis. ^ar barði

^]eg að dyrum, {)ví rajer var kalt, og vildi jeg

„komast í húsaskjólið. $ar koni maðurtil dyra,

„og hafði stóra lyklakippu í bendinni. Jeg spurði

,,hnnn að heiti. Hann sagðist heita Pjetur, Kann-

^aðist jeg {)á við manninn, og bað hann að lofa

„mjer inn. Pjetur segir „nei, hjer áttu ekki

„að vera". „Æ lof mjer inn, sagði jeg, mjer

„er svo ógnarlega kalt; lof mjer rjett inn fyrir

„hurðina". „Nei, það erafog frá", segirPjetim

„Jeg sá, að þar var ógnastór skemma á hlað*-

„inu, og bað jeg þá Pjetur að lofa mjer {)ar

„inn. $að sagði hann jeg skyldi fá, og lauk

„nú upp skemmunni. $á varð jeg fegin, og

„hljóp inn, en Pjetur stóð i dyrunum. En
„^egar jeg kom inn, sá jeg {)ar ógnarlega
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„stóra lilaöa af pokuni, stórum og sniáum.

„5eir voru allir fullir af emliverju, og buiuliö

^íyrir opin. Jar voru líka sjóvetlingar, og {)eir

„voru líka fuUir sumir, en ekkí nenia í j)uml-

„unum á sumum. Jeg spurði Pjetur, hvaö i þessr

„um pokum vseri. Hann segir f)aö sjeu syndir

5,mannanna. Má jeg ekki fá að sjá pokann

„prestsins m^ns, segi jeg, liann et víst ekki stór".

„Nokknö svona'^', segir Pjetur; „skohaftu, hann

„er J^arna", og um leift benti liann nijer á ógn-

j^arlega stórai> sekk. ]Þá gekk öldungis yfir

„mig; f)ví það var langstærsti. sekkurinn. Ilvaða

„ósköp"! segi jeg, j^en livar er pokinn minn

5,f)á, hann held jeg sje ekkert srtiásmíði". „Jeg"

„læt {)að vera", segir Pjetur, og bendír mjer á

„einn sjóvetlinginn, sem ofurhtiö var i i þumlin-

„um. Nú gekk hreintyfir mig, og fór út. Skelldi

„þá Pjetur apturskemmuhurðinni, og hrökkjeg

^jupp við það. $etta er nú það, sem angrar mig",

-segir kerliiig, „og því Ijet jeg sækja yður, að

5,jeg vildi segja yður frá þessu". Presti fór

ini ekki að finnast til, og hafti sig á burt hið

skjótasta, og varð ekki af þjónustugjörðinni.
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31, þo r bj ö r n Kó l k a.

Hafnir er bær nefiKlur, liann stendur norö-

ur á Skaga í Húnavatnssý^lu, og er J)ar bæna-

I1ÚS5 sem Hofs])restur þjónar nokkrum sinnum

á ári. Bærinn í Höfnum stendur reyndar kipp-

kornfrásjó, en íiskivev er þar gott, sem Hafn-

ir eiga land aft viÖ sjóiiui, og voru f)ar margar

verhúöir aö fornu á Haínalóö, og kallaöar

Hafnabúöir. Nú eru |)ær ílestar svo fallnar, aö

ekki sjest nema aö eins votta fyrir sumum, en

af sumum standa þó liálfir veggir upp úrjörÖu.

Jorbjöru Kólka hjet sá, er fyrstur Íjó þar, sem
búöirnar voru síÖan byggöar; og: mun þaÖ vera

sami maöurinn, sem Landnáma segir aö hafi

numiö Kólkumýrar, og búiö þar alla æfi (Ln. Kh.

1843, 184, bls.). Um landnámstímann oglöngu

þar eptir vaf sóttur sjór af Hafnabúöum meö
mesta fylgi, og fóru menn þangað bæöi haust

og vor til vers úr sveitum; |>vi f)ar var fiski-

sælt jþá, sem nú. Jorbjörn sjálfur var oghinn

mesti sjósóknari, reri haun einn áttæringi, og

lengra en flestir menn hafa róiö |)á eöa síöan.

Einn góöan veöurdag vár f^aÖ, aömennreru
alskipa frá Hafnabúöuui, |)eir reru og báöir,

Jorbjörn og bóndinn i Höfimm með skipveijum
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sinuni. Olbogi heitir dýpsta fiskimiö, sem róið

er á úr verstöft þessari, og er þaft fullar 3 vik-

ur undan landi. Jangað reni allir |)eniian dag;

^ví veður var fagurt og blitt, og ólíkt til inn-

,
anáttar. Jorbjörn reri langt úr öllum fiskileit-

um, eins og hann var vanur. Leið svo fram

um hádegi, að menn sátu a5 fiskidrætti, og
' hjelzt enn blíðviðrið; en eptir ])af> fór ab draga

upp skýbólstra á innfjöllin, leið þá og ekki á

löngu, áður skinnaköst fóru að koma á sjóinn,

og þyrla upp moldrokum lijer og hvar lirfjöll-

um; |>ví af Olboga vatnar yfir allt láglendi.

Hvessti f)á svo óftum, að um miðmundabil var

komift særok á landsunnan, og er þab rjettum

hnifílinn i lanfl af Olboga; enda vöru þá allir

farnir að leita til lands, nema Hafnamenn, þeir

keipuðu einskipa eptir á Olboga,

Litlu síðar sjer Hafnabóndi til Jorbjarnar, og

þykir honum vera mikiU skriður á skipi hans, og

jÞorbjörn róa heldur knálega. Jegarhann kem-

ur á bug við Hafnabónda, heldur hanri upp ár-

um, og mælti: „Hvort hyggja Hafnaínenn að

keipa til kvelds". jjEigi er svo varið", mælti

bóndi, „hitt er heldur, að vjer treystunist ekki

aö leggja í móti andviðrinu"* Ljet þá jÞorbjörn
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ferju sinni svifa nær Ilafnamönnuni, ogknstabi

til ])eirra færisenda sinuni, og bað f)á áhonum
lafa. En þeir brufijöu endanum utan um allar

þópturnar, og tók svo Jorbjörn aptur til ára,

llerti f)á veðrift því meir, sem á daginn leið.

Hjettir ^orbjörn nu fjrst annan fótinn, ogþótti

Ilafnamönimm þá ærinn gangur á skipinu. Hjeldu

feir svo á frara inn á miö {)að, sem VatnaslóÖ

beitir, og er þaÖ mæld vika sjávar noí'öan aí

Olboga. $ótti þá Jorbirni enn seint sækjast

róöurinn, svo aö hann rjettlr nú báöa fætur sína,

og sagÖi: „Beturmá, ef dugaskal, J)víaömörg

veröur ekkja á Hafnabúöum í kveld*. Rerihann

J)á bakföllum, og svo sterklega, að skip Ilafna-

manna var þvi nærallt i sjó, og stóðu þeir allír

í austri. Voru þeir því svo þrekaöir bæði af

sjóvolkinu og austrinum, þegar aÖ landi kom,

að þeir gátu ekki bjargaÖskipi sínu undansjó;

bar svo ^orbjörn einn bæöi skipin upp í naust.

Já mælti Hafjiabóndi : ,jTil liverra hiuna litur

þú, pf^rbjörn, íyrir þaö, að þú hefur bjargaö

lífi voru"? „Alls ekki hef jeg aö þvi hugaö",

segir Jorbjörn, „og mun jeg ekki múíur taka

á aílí minu; en sannast er, aÖ sárna tekur í

lófum", og strauk þá um leiö. Bóndi þakkar
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f)ví sírini, og gelvk bóndi heim til Hafna. Ann-

an dag ej^tir kom bóndi til ^orlyarnar,

færöi honum 30 álnir vahmáls, og bað bai^n bafa

í vetlinga'. j.Laklega var dregift", sagöi 5or-

björn; .jfví nú vantar í alla f^umlana". Bætti

bóndi bonum enn til 10 álnum, og er ekki

annars geti5, en að Jorbirni hafi f>á vel likaft,

$orl)jörn varft sannspár aft því, sem liann

hafi^i sagt fyrir um skipreikann; f)ví öll skij)

týndust í veftrinu, sem róift höfíu af Ilafnabúö-

um um morguiunn, nema þau tvö, sem liann

reri í land.

Bær Jorbjarnar hjet Kólka, og dró nafn

af hommi; þar gengur nes lítísjóinn, sembær-

inn stóÖ á, er J)aö hátt og víösýnt af, og heitir

J)aö enn Kólkunes, á nesinu er og bjáleiga frá

Höfnum, sem heitir Kólka. Aft noröan ogaust-

an meö nesinu skerst inn vík,, og í innanverftum

víkurbotninum er sljettur sandur, og gott á land

aö leggja. I þeirri vík er lendingin á llafna-

búÖum. AÖ vestanverÖu viÖ nesiö er sker eitt,

bjer um bil 20 faöma frá landi. Skeriö er á aö

geta 20 faömírt' á lengd og naumlega 10 faöniar

á breidd, en uíjókkar til beggjaeiula; í^ví bæði
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ev |)ai^ Jisest og breifiast um miíSjuna, og ekki

ineð ö]Iu óJíkt fiví, sem skip voeri á hvolfi. ^ab

er og mál maiina, að Jorbjörn liafi livolft |)ar

ferju sinni, sem nú er skerifi, Jiegarhann gjörð-

ist gamall, og Ijet af sjósóknuni, og hafi hauu

mælt svb uni, aft f)egar bænahúsih i líöfnum

væri tekíð af fyrir fuUt og allt, nuindi sá mað-

ur búa á Kólkunesi, sem bæri ga^fu til að bvolfa

upp skipinu, og mundi þaft verða honum eins

bappasælt, og f)að befíii verift sjer. AiÝ f^vi

mæltu er sagt, aÖ Jorhjörn bafi vaftið til lands,

og er f)ó 5 faðma íljúp i sundinu niilli skers og
lands. ^fígar bann var kominnábnul frá skip-

iuu, segja menn, hann hafi kveðið vísu t!I að

'

visa mönnum á fiskimið |)að, sem hann var

vanur að róa á, og Sporðagrunn lieitir; vísau

er þannig:

„Mið veit jcfr mörg:

„AfalldetE íi líjörír,

„hirði jfigf ei, þó Kíillliak Kaii

„Iviprin^sfjíill f í Lcynidali.

„Konii fjá eng:inn kolniúlujrur lir ka/í,

„J>á mun öríleyða á öllu norÖurhaíi".

Kkki viln mcnn með vissu, hvort nokkur hel'urkoiniÖ

á íiskimið þctta, en J)ö cr mæit, aÖ eiun niaöur haíi hitt

þaðsíöan, cntla haíi l>ar staöiö íiskiu' á hvcrju járui á IH

faöina tljúpi. En valt er á aÖ ætla, aö þaö haíi verið
I

;



mid {>orbjarnor; ])vl að {lYcrmiðin (ausiurmiðin) ætlamenti

að vanti í vísuna. ,,I^latk1ettur" á Jíklega að vera íiama

sem nú er kallað Bjargaklettur (Bjargastapi), en Björg

heitir bœr í býggöarlagi því á Skaga, sem „í IVesjum"

heitir, og er klettur eða stapi þar l'ram undan í sjónuni,

scm dregur nafn af bæ þcssum, og heitir Bjargnstapi.

|)cnnan stapa mú vel kulla „MetUIctt", bæði af {tví, að }iar

cr rituvarp, og af bæjarnalninu „Björg", því björg er sama

tíí'tíi matur. J>essi klettur (Bjargastapi) mun eigaaðjaðra

Króksbjarg, scm í vfsunni er kailað „Björg". Króksbjarg

cr inuar mcð Ilúnaílóa, cn Bjargastapi; mun því ciga að

róa beina leið undan miði þessu norður og vestur, á með-
an ekki valnar yfir það, þangað til „Kallbak" (Kaldbak)

kcmur í Ijós. „Kallbak" hcitir fjall eitt inn á Kefasvcit á

Skngaströnd, og skal þá enn róa, þangað til það fjall

„kell, (ber í) Kipringsfjall í Lcynidíji". „I^eynidalir"

munu eiga að vera sama sem þjófadalir, scm að fornu

hjetu „llvinverjadalir", norÖan undir Langajökli, og á

„Kipriugsfjall" Uklega að vcra eitlhvert fjall í þeim eða

nálægt þeim; en varla getur „Kipringsfjall" 'verið sama

scm Tjarnarfjall í Nesjum, eins og sumir segja, því það

cr svo lágt, að^íir .það hlj'tur að valna, þegar svo langt

er koniió norður í haf, að afstaðan sjáist af þjófadölum.

£ru þetta því allt laugmiöa^eða suðurmiöin, cn ekki þver-

mtðin cða úustui'mióin á vSporðagruuni.










